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Dzisiaj dnia 24 wrzešnia b. r. w Sali przy ul. Orzeszkowe| Ne 11
odbędzie się

DANCING TOWARZYSKI
Początek o godzinie 9 wieczór.

Przygrywa doborowa orkiestra „JAZZ-BAND' z harmonią.

 

Zaproszznia na miejscu.

  

Delegacje T-wa Polsko-Łotewskiego zbii-
żenia w Dyneburgu.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

W dniu wczorajszym w Dyneburgu w drodze do
Rygi zatrzymała się delegacja T-wa Polsko- Łotewskiego zbliżenia.
Na stacji granicznej w Zemgale gości polskich powitali konsul polski

DYNEBURG.

w Dyneburgu p. M. Babiniski,
Łotewsko-Polskiego zbliżenia p. inż. Komisar
tegoż Towarzystwa, prof. Breżgo.

Na stacji w Dyneburgu powitali
i łotewskiego społeczeństwa,stawiciele polskiego

wali przybyłych śniadaniem.

prezes dyneburskiego oddziału T:wa
oraz członek zarządu

przejeżdżających gości przed-
którzy podejmo-

W południe ruszyli delegaci polscy w dalszą drogę do Rygi.

Proces Polaków iłłusztańskich 6 śpiewy
polskie w kościele.

DYNEBURU.  Letgalski Sąd
Okręgowy dzis będzie rozpatry-
wać sprawę Polaków iłłuksztań-
skich, osądzoych w pierwszej in-
stancji za śpiewy polskie w ko-
ściele.

Trzy poprzednie wyroki sądu
okręgowego, oparte o ten sam akt
oskarżenia, są już zaskarżone w
senacie w Rydze.

Dziś sprawa czwarta.
Akt oskarżenia zawiera znane

już „występki”. Otóż 19 marca
1931 roku na dzień św. Józefa
wypadł w iłłukszcie odpust Ze-
brali się i zjechali liczni parafja-
nie, a nie jest tajemnicą, że pa-
raijanie iłluksztańscy to są prze-
ważnie Polacy, co sam ks. Wełk-
me na procesach był łaskaw nie-
jednokrotnie stwierdzić.

Miodlono się i śpiewano jak
Miejscowi, a

przyjezdni tem bardziej, nic nie
wiedzieli, że proboszcz podzielił
dzień świąteczny na przeplatane
godziny nabożeństw łotewskich i
polskich. Rozmodlony tłum, nie
wiedząc o tym nagle wprowadzo-
nym rozkładzie na pacierz, chwa-
ląc Boga jak zwykle, spotkał się”
z oskarżeniem o zakłócenie spo-
koju w kościele. Proboszcz podał
swych parafjan przed sąd, a sąd
pokoju 23 października r. ub. ska-
zał dwu oskarżonych na 2 mie-
siące aresztu, 5 na 6 tygodni,
7 na 4 tygodnie.

Osądzeni wnieśli apelację do
sądu okręgowego, który dziś wy-
rok sędziego pokoju ma roz-

patrzyć.
„Nasz Głos' pisze z tego po-

wodu: „Dziwne są zaiste koleje
Polaka na tej ziemi, którą potem
swym rosił, własnemi niemal rę-
kami przeorał. Prześladowany za
wiarę w czasach panowania mo-
skiewskiego — obecnie znów, gdy
zwraca się do.Boga w języku, w
którym tu, mimo ucisku, modlili
się jego dziadowie i pradziadowie,
jest zmuszony albo do przestrze-
gania godzin porządkowych i
przychodzenia na modlitwy pol-
skie, lub też odmawia pacierz ję-
zykiem, którym z Bogiem nigdy
mie mówił.

Cierpiano za wiarę, cierpiano
za język — pierwszy to raz ksiądz
katolicki pod sąd oddaje swych
braci katolików, że nie chcą iść
wbrew tradycji, że chcą, hy Bóg
lepiej ich modły rozumiał, gdy
swoim językiem do Niego się
zwracają,

Ks. Wełkme gorąco został po-
party przez przedstawicieli sej-
mowych międzynarodówki socjali-
stycznej. Dziwne, conajmniej
dziwne takie braterstwo w walce
przeciw polskości.

Z jednej strony ksiądz głoszący
miłość bliźniego w roli oskarży-
ciela, z drugiej socjaliści w roli

* agentów sledczych, węszący krzy-
wdę rzekomo wyrządzoną przez
Polaków Łotyszom-katolikom.

Lecz niech tam. Nasza wiara,
nasza prawda, przyjdzie czas, za-
tryumfuje!'*

Sesja Rady Ligi Narodów.
GENEWA, (Pat). 68 a sesja Ra-

dy Ligi Narodów rozpoczęła się
w dniu 23 b. m. pod przewod:
dictwem de Valery, premjsra Ir-
jandji. Wielką  Brytanję repre-
zentuje sir John Simon, Polskę—
minister Zaleski, Niemcy — von
Neurath, Francję — stały delegat
do Ligi Narodów Paul Bonceur,
Włochy zaś Aloizi szef gabinetu
Mussoliniego. Publiczne posie-
dzenie poprzedziło posiedzenie

poufne, poświęcone ustaleniu po-
rządku dziennego orez załatwie-
niu spraw administracyjnych.

Z okazji dyskutowania porząd
ku dziennego wypłynęła kwestja
zajęcia przez Radę stanowiska
wobec raportu komisji Lyttona
Rada postanowiła zająć sę w
dniu 24 b. m. żądaniem Japonii
pozostawienia jej okresu 6-tygod-
niowego na przestudjowanie tego
raportu.

Churchili o bezpieczeństwie i rozbrojeniu.

PARYŻ (Pat). Churchill, wpły-
wowy członek angielskiejpartji
konserwatywnej, powracając z
Salzburga do Londynu, w rozmo-
wie z korespondentem Havasa 0-
świadczył dziś m. in.: Rzeszę Nie-
miecką należy traktować jako
najpotężniejsze mocarstwo Euro-
py. — Zapylany o perspektywy
konferencji rozbrojeniowej, an-
gielski mąż stanu odpowiedział,
że nigdy nie żywił zbytnich na-
dziei co do przeprowadzenia na
wielką skalę rozbrojenia, dopóki
istnieją powody do obaw co do
bezpieczeństwa. Głównym powo-
dem tych obaw jest potęga armii

 

sowieckiej. Państwa położone od
Bałtyku do morza Czarnego żywią
dla armji francuskiej podobne u-
znanie, jakie miały przed wojną
państwa europejskie dla potężnej
floty Wielkiej Brytanji, na której
pomoc liczyły. Francja jest czyn-
nikiem bezpieczeństwa. Jednak
w Genewie trzeba rozważyć, czy
ten czynnik bezpieczeństwa nie
przerósł rozmiarów, zakreślonych
mu z konieczności. Trzebaby się
zastanowić nad tem, czy obecna
sytuacja w Rosji i w Niemczech
pozwala na przyjęcie nieco zmniej-
вхопево czynnika bezpieczeństwa.

m

Manewry francuskie,

PARYŻ, (Pat). Ostatni dzień
pierwszej fazy wielkich manew-

rów francuskich odbył się w obec-

ności ministra lotnictwa, który

zwiędził teren awiacyjny, gdzie

zgromadzone były rozmaite eskad-

ry, biorące udział w manewrach.

W towarzystwie generałów mini:

ster wsiadł do samolotu, z które-

go przez dłuższy czas obserwo-

wał cperacje. W południe ma-
newry zostały ukończone. Mini-

ster wylądował na lotnisku i był
obecny przy krytyce operacyj,

dokonanej przez szefa sztabu ge:
neralnego Gamelina, w obecności
oficerów obydwu obozów. W go
dzinach przedpołudniowych mi
nister lotnictwa podzielił się z
przedstawicielami prasy uwagami
co do doniosłego znaczenia pie'w-
szej fazy manewrów, która po-
zwoliła zaobserwować ;wielką pre-
cyzję z punktu widzenia taktycz-.
nego przy skombinowanem z2-
stosowaniu rozmaitych rodzajów
broni, stojących do dyspozycji
nowoczesnej armji.

Telefon Redakcji.
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GANDHI GŁODUJE
POONA (Pat). Wobec tego, że

rokowania przywódców różnych
kast hiduskich z parjasami nie
dały jeszcze rezultatów, zawiodła
nadzieja, że Gandhi przerwie dziś
głodówkę, Narady toczyły się do
późnego wieczora, Około godziny
9-ej obradujący otrzymali wiado-
mość, że Gandhi po 82 godzinach
postu doznął silnego osłabienia,
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W DALSZYM CIĄGU.
zawrotów głowy i mdłości, a tak-
że z trudnością udaje mu się po-
dnieść powieki. Przywódcy obra-
dujących pośpieszyli do więzienia,
gdzie odbyli z Gandhim 40-minu-
tową konierencję, w czasie której
dał im szereg wskazówek co do
obrad, przewidzianych na dzień
jutrzejszy.
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Wojna domowa w poł. Ameryce.
RIO de JANEIRO, (Pat). Przy

stłumieniu buntu w Rio Grande
do Sul zabitych zostało 52 po-

wstańców. Wojska federalne wzię:
ły do niewoli kilku  przywód-
ców.

Częściowe przesilenie w Anglji.
LONDYN, (Pat). „Daily He-

rald” donosi, że $nowden zdecy-
dowany jest na znak protestu
przeciwko Ottawie ustąpić z ga-

 

Otenzywu sowieckich związków hezhożniczych
(Kap) Charkowskie pismo ate-

istyczne Organ centralnej rady
związku bezbożników wojujących
USSR (Nr. 10) zapowiada nowe
wzmożenie kampanji antyreligij-
nej. Pismo zaznacza, że, celem
rozbudowy podstawy finansowej
ruchu bezbożniczego, w przyszio-
ści składki członkowskie na ten
cel ściągnięte będą w formie po-
datków. Każdy członek będzie
płacił _ „podatek  bezbożniczy*!
Świadczenie te zostaną rozłożone
w taki sposób: wszyscy robotnicy
i urzędnicy oraz członkowie czer-

TERROR
MOSKWA (Pat.) Kronika kry-

minalna Z. S$. R. R. nadal jest
obfita. W okolicach Odesy ska:
zano na śmierć pewnego kułaka
za zepsucie traktoru. Na stacji
kolejowej Moskwa—Kurska ska-
zano 4 pasażerów na 5 lat wię-
zienia, zaś 10 tragarzy na 3 lata
za speku'acje biletami kolejowe-
mi. Na stacji Wysznij Wołoczek
skazano na więzienie od 1 roku
do 5 lat 6 kolejarzy za tbranie
łapówek i współdziałanie ze spe-
kulantami. W Batum wykryto
bandę, złożoną „z 235 kolejarzy,
która w ciągu roku sysłematycz-
nie okradała wagony begażowe.
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Gdy wróci
P. Clement Vautel, znany pi-

sarz žartobliwo-satyryczny fran-
cuski, wydrwiwa w następujący
sposób ten kierunek myślenia we
Francji, który stale przyjmuje do:
brodusznie najbardziej nieprawdo-
podobne zdarzenia w Niemczech:
— Pewnego dnia dziennik, u-

kazujący się w południe, przynosi
wiadomość:

Berlin (telefonem). — W poro-
zumieniu z prezydentem Hinden-
burgiem kanclerz von Papen za-
prosił ex-cesarza, by powrócił do
Niemiec.

Wiadomość ta nie wywołała
zbytniego wrażenia wśród publicz-
ności paryskiej, która gorączko-
wała się wówczas śledzeniem
międzynarodowego turnieju gry w
yo-yo. Tylko na giełdzie, której
taka drobnostka nie miała co
wzruszać, oraz na bulwarach, sły-
szało się takie rozmowy:
— No więc to już dokonane,

wraca do Berlina. — Należałoby
tego oczekiwać. — To nic dobre-
go. — No zobaczymy. — Ostatecz-
nie czyż wszyscy dezerterzy nie
uzyskali amnestii...
W ministerstwie spraw zagra-

nicznych, do którego zwaliła się
gromada dziennikarzy, p. Herriot,
między dwoma pociągnięciami faj-
ki, oświadczył:
— Widzicie, panowie, że cała
historja nie przeszkadza mi pa-

ić fajki. '
Posypaly się pytania, zaniepo-

kojone i naglące.
— Panie Prezydencie, co pan

o tem myśli? Jakie stanowisko
mamy zająć w pismach? Co mamy
powiedzieć czytającemu ogółowi?
Czy Pan Prezydent ma bliższe
szczegóły?

P. Herriot, który mimo uśmie-
chu na ustach, miał wygląd za-
troskany, co napróżno starał się
ukryć kłębami dymu, rzekł:
— Jedno tylko mogę wam po-

wiedzieć, panowie, że rząd nie o-
trzymał od ambasadora Francji w
Berlinie potwierdzenia tej wiado-
mości, a rozumiecie panowie, że
póki nie jesteśmy zawiadomieni
u-rzę-do-wo...
— Czy Pan Prezydent sądzi,

że wiadomość ta jest łałszywa?
—Ja nic nie sądzę, bo nic nie

; Wiem. Rada Ministrów zbierze się
ża chwilę. Czekajcie panowie na
komunikat.

I pgdczas gdy dziennikarze, ki-

SEZ

przeciwko religji.
wonej armji i floty, których zaro-
bek miesięczny wynosi do stu
rubli, będą płacili 60 kopiejek po-
datku rocznie; ci, których zaro-
bek dochodzi do 200 rubli, muszą
płacić 1 rubla; kto zarabia do 300
rubli będzie płacił dwa ruble po-
datku; wreszcie zarabiający po-
wyżej 300 rubli opodatkowani zo-
staną trzema rublami rocznie.
Tylko dla drobnych rolników, go-
spodyń domowych, młodych bez-
bożników i uczniów przewidziany
jest haracz w wysokości

'W ROSJI. .
W Tyflisie złapano na gorącym
uczynku okradania wagonu towa
rowego całą brygadę konouktor-
ską, która w ciągu 6 miesięcy
skradła towarów na sumę 40 tys.
rubli.

MOSKWA (Pat.) Urzędowy ko-
munikot podaje, że ostatnio wy-
kryto szereg nadużyć w sowiec-
kich kasach oszczędności Szcze:
gólnie wiele nadużyć stwierdzona
wfokręgach moskiewskim, lenin:
gradzkim, niżegorodzkim, na Kau-
kazie Północnym oraz w Fede-
racji Zakaukaskiej i Uzbekistanie.
Sprawą zajęła się prokuratura
sądu najwyższego.

Wilhelm II.
wając głowami, zamieniali spoj-
rzenia rozczarowane lub szyder-
cze, kierownik rządu zawołał:
—Nie trzeba tracić ufności.

Zasiane ziarno da plon. Ludzkość
kroczy ku lepszej przyszłości.
Głoście, panowie, spokój, którzy
przystoi demokracji, przejętej po-
stępem, sprawiedliwością i poko-
jem.
A tymczasem popołudniowe

dzienniki przyniosły kolejno dal-
sze wiadomości:

Berlin (telefonem). — Potwier-
dza się wiadomość, że Wilhelm II
został przyzwany z powrotem
przez kanclerza von Papena. Po-
dobno prezydent Hindenburg zgo-
dził się na to dopiero po dłuższym
oporze, zasłaniając się tem, że
związany jest przysięgą wierności
dla konstytucji weimarskiej. Ale
p. von Papen przeprowadził swo-
je, zwracając uwagę Feldmarszał-
kowi, że przysięgał również wier-
ność królowi pruskiemu, cesarzo-
wi niemieckiemu, a naród wyraź-
nie okazał swą wolę przywróce-
nia monarchji.
Amsterdam (radjo). — Cesarz 0-

trzymał z Doorn manifest rządu
niemieckiego z prośbą 0 powrót
do Niemiec, gdzie poddani jego
przygotowują się do radosnego
powitania. Natychmiast wyjechał
w samochodzie ze swym adjutan-
tem, jenerałem Otto von Schnap-
pen-und - Donnerwetter - Teuiel-
bach, ku granicy.

Cleves (Prusy Nadreńskie). —
Wilhelm II przejechał o 1szej po-
poludniu przez granicę niemiecką.
Byl w mundurze polnym i pickel-
haubie. Stražnicy celni poznali go
naiychmiast, poniewaž ogolil bro-
dę, a kajzer w odpowiedzi na ich
powitania rzekł: wracam do sie-
bie. Samochód zatrzymał się tyl-
ko przez chwilę na granicy. Mia-
sto okryło się natychmiast sztan-
darami z barwami cesarstwa.

Rėwnoczenšie „Le Temps",
pismo zbliżone do ministerstwa
spraw zagranicznych, ogłaszał ar-
tykuł wstępny o sytuacji w Chili,
a oczekiwany komunikat rządowy
miał brzmienie następujące: Rada
Mnistrów zebrała się o godz. 12
popołudniu, celem rozważania
projektu ustawy w sprawie wy-
stawy sztuki stosowanej, która
ma być urządzona w r. 1935, po-
czem zajęła się  załatwieniem
spraw bieżących,
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piejek rocznie. Pozatem wszyscy
członkowie związku bezbożników
wojujących będą obciążeni skład-
ką w wysokości 60 kopiejek na
popieranie zagranicznych organi-
zacyj bezbożniczych. ;

Zaraz po finansowem  „uzdro-
wieniu“ sowieckiego ruchu bez-
bożniczego przeprowadzona bę-
dzie organizacja prasy ateistycz-
nej na terenie Rosji. W tej chwili
bezbożnicy sowieccy posiadają 23
dzienniki i czasopisma, redagowa-
ne w 12 językach. Liczba ich ma
być znacznie zwiększona a rów-
nocześnie założony zostanie wiel-
ki kierowniczy „Dziennik Antyre-
ligijny“. Specjalną opieką ma być
otoczona „praca  szturmowców
bezbożniczych”. Planowane jest
kampanja werbunkowa, która ma
doprowadzić do tego, by w kaž-
dym kolektywie chłopskim upra-
wiane były tak zw. „hektary bez-
bożnicze”, z których dochód prze-
znaczony byłby na rzecz ruchu
bezbożniczego. Pozatem zapowia-
dane jest tworzenie bibljotek an-
tyreligijnych we wszystkich
wsiach rosyjskich oraz zwiększe-
nie propagandy przy pomocy fil-
mów antyreligijnych. Czemś no-
wem zupełnie mają być tak zw.
„antyreligijne uniwersytety dzie-
cięce', z których pierwszy, prze-
znaczony dla 300 dzieci, został już
otworzony w Czystopolu. Celem
pobudzenia zapału szturmowców,
mają być wysłane premje za naj-
lepszą „szturmową pracę bezboż-
niczą”.

Dla uwydatnienia międzynaro-
dowego charakteru ruchu bezboż-
niczego podjęte będą następujące
środki: wymiana materjałów, wy-
miana listów między członkami i
organizacjami wolnomyślicielskie-
mi poszczególnych krajów, kon
kursy i częste odwiedziny Rosja
sowieckiej przez zagraniczne de-
legacje bezbożników. Rosyjskie
-związki bezbożnicze mają uczynić
wszystko, aby podzielić się z wol-
nomyślicielami zagranicznymi bo-
gatem doświadczenem, osiągnię-
tem na polu walki z Kościołem i
religją.
4 funduszu  „bezbożniczego”

będą również subsydjowane pisma
i organizacje wolnomyślicielskie
zagranicą Z. S. S. R. Tem samem
zostanie wzmocniona propaganda
komunistyczna, o co najwięcej So-
wietom w walce z religją zależy.

Koło godz. 7 wieczorem dzien-
nikarze uzyskali od p. Herriot'a
nowe oświadczenie:
— Ambasador nasz potwier-

dził nam wiadomość o powrocie
ex-kajzera do Niemiec. Widzicie
panowie, że niczego przed wami
nie ukrywam,

Można teraz powiedzieć już:
kajzera, wtrącił młody sprawo-
zdawca nieco nerwowo.
— Poczekajmy, przerwał prezes

ministrów, pan wyprzedza wypad-
ki, młody przyjacielu.

Wilhelm jest w tej chwili w
Berlinie lub blisko Berlina, a z
chwilą przybycia zasiądzie na
tronie,

— Ja nic o tem nie wiem, pan
nic nie wie, nikt nic nie wie. Przy-
najmniej urzędowo. Zresztą, nie
jest to wcale jeszcze udowodnio-
ne, że ex-kajzer, mówię: ex-kaj-
zer, jedzie do Berlina, albo, że za-
trzymał się tam, albo, że zwrócą
się do niego o objęcie z powrotem
tronu, albo, jeżeli się zwrócą, że
przyjmie, Dodaję, że demokraci
mogą mu stawić opór, a nawet
mam nadzieję, że tak zrobią, oraz
że ocalą Republikę. Jak panowie
widzicie, sytuacja przedstawia się
pocieszająco. Rozsądek, moi pa-
nowie, polega na pokładaniu za-
ulania w siły demokracji. Co do
mnie, jak panowie widzicie, za-
chowuję spokój.

Nazajutrz dzienniki ogłaszały
wyniki międzynarodowego turnie-

binetu, co przesądza także ustą-
pienie liberałów.

„Daily Herald” przewiduje, że
nie lcząc drugorzędnych stano--
wisk w rządzie, z gabinetu ustą-
pią Snowden, Samuel i Sinck=
lair.

 

Hitleryzm wobec
Rosji Sowieckiej.
Polityka Niemiec w stosunku

do Rosji została ustabilizowana
swego czasu przez pakt w' Ra-
pallo, który unormował na dalszą
przyszłość stosunki między obu
państwami. Zadawano sobie w o-
statnich czasach, w okresie naj-
większych powodzeń hitleryzmu,
pytanie, jaką politykę prowadziłby
Hitler i jego rząd wobec Rosji w
razie objęcia rządów w Niem-
czech.
Na pytanie to, aktualne i dzisiaj

pomimo zbliżającego się już
zmierzchu wpływów  hitlerow-
skich pod rządami Papena i
Schleichera, daje odpowiedź świe-
żo wydana książka C. Dryssena
pod tytułem „Misja Wschodu”.
Dryssen pisze:

„Obecńa sytuacja polityczna w
jakiej znajdują się Niemcy, wska-
zuje im Rosję, jako sojusznika. Po-
śrążona w długach, rozbrojona,
otoczona z woli zwycięzców łańcu
chem wrogich państw z małą en-
tentą na czele Rzesza będzie wy-
dana nieodwołalnie na łaskę i nie-
łaskę koalicji, o ile nie uda się jej
znaleźć oparcia o sojusznika, któ-
rego siłaby przemówiłaby do rez-
sądku państw zachodnich. Obawa
przed grożbą bolszewizacji jest
straszakiem na dzieci. W razie za-
warcia przymierza z Rosją bolsze-
wizm nie rozszerzałby się u nas
bardziej, niż to ma miejsce obec-
nie, a jeśli chodzi o teraźniejszość
znajdują się Niemcy i tak w okre-
sie rewolucji, która przekreśliła
wszystkie popełniane przez bol-
szewików błędy. Armja czerwona,
którą z punktu widzenia demo-
kracji zachodniej należy uważać
za narzędzie władzy, jest jednak |
instytucją wojskową, a jako taka
jest zarazem czynnikiem zbliżają-
cego się nieodwołalnie odrodzenia
Wschodu; takim samym czynni-
kiem będzie w najbliższej przy-
szłości dla Niemiec  odrodzona
Reichswehra".

& przytoczonego wyžej ustępu
z książki Dryssena widać iż hitle-
rowcy, tak samo jak i autorzy
paktu z Rapallo, zamieszczają w
swoim rachunku _ politycznym
Rosję jako niezbędnego sojuszni-
ka, który — po przeobrażeniach
wewnętrznych, na co liczą w
Niemczech — w niedającej się
określić bliżej sytuacji konjuktu-
ralnej przyjdzie Rzeszy z pomocą

militarną. к

ju yo-yo, życiorys z ilustracjami
miss Klary Bowling, świazdy przy;
byłej poprzedniego wieczora z
Hollywood, obszerne szczegóły
zamordowania pseudo-księżniczki
de Bourbon-Gerolstein przez za-
wodowego tancerza i opis powro-
tu Wilhelma II do swego miłego
Berlina, wśród oszałamiających
okrzyków: heil!, któremi witali go
hitlerowcy, stahlhelmowcy, cen-
trowcy, ludowcy, rasiści, socjal-
demokraci, a nawet komuniści,
wszyscy pojednani w uniesieniu.

Ale u nas wydano hasło: nie
niepokoić opinji, wskutek czego
publiczność, której też nie zależa-
ło na tem, by ją niepokojono, czy:
tała zdania w tym rodzaju:
— W Niemczech nic się nie.

zmieniło, jest tylko o jednego
Niemca więcej... Cesarstwo to mo-
że pokój... Nie rozpaczajmy o
przyszłości, która należy do ludzi
dobrej woli... Mamy za sobą tę si-
łę nieprzezwyciężoną, jaką jest
prawo: dajmyż światu wzniosły
wzór narodu, w którym nic, bez-
względnie nic, nie zdoła zamącić
wiary w ostateczny triumf brater-
stwa powszechnego...

Zarazem dowiedziano się, że
na najbliższem posiedzeniu w Ge-
newie p. Paul Boncour zaprotestu-
je uprzejmie, ale też stanowczo,
przeciw odbudowaniu cesarstwa
niemieckiego pod berłem Hohen-
zollernów...

—

  



 
Ё

      

2

Stresa.
Z pewnem wehaniem wypisa-

liśmy na czele niniejszego arty-

kułu tytuł powyższy „Stresa* zdol-

ny odstraszyć najwytrzymalszego,

najbardziej cierpliwego  czytel-

nika.
Od szeregu tygodni już za-

męczała nas Agencja Telegraficz-

na tasiemcowemi, nudaemi, jak

flaki w oleju, sprawozdaniami z

konferencji w Stresie, które skra-

cališmy wedle możności, oszczę:

dzejąc sobie i czytelnikom wido-

ku, jak to różni "opatrznościowi

mężowie", pobierający sute djety

w walucie dolarowej, za nasze

podatkowe pieniądze, potrafią w

ciągu tygodni przelewać z puste-
go w próżne.

Nie mamy z tego powodu naj-
mniejszej pretensji do naszego

rządu który oczywiście musiał
wysłać naszych delegatów tam

gdzie się zebrali przedstawiciele
wszystkich państw. Polska nie

mogła świecić  nioobecnością.

Starano się u nas niewiadomo

poco, rozdmuchać znaczenie kon-

ferencji i szczególnie rolę na

niej Polski — ostatecznie jednak

rezultat wypadł tak mizernie, że

doprawdy... nie było się czem

chlubić. Prasa zagraniczna była
bardziej przewidująca i od po-

czątku ograniczała się do bardzo

akonicznych wzmianek.

Nie robimy z tej racji nikomu

najmniejszego zarzutu, z drugiej

st 'ny jednak zbytnie angażowa-

nie się w sprawie, zgóry przesą-

dzonej i skazanej na niepowo-

dzenie, było może niepotrzebne,

skoro tyle innych jest okazyj,

gdziebyśmy mogli z większym

pożytkiem wykazać nasze dyplo=

matyczne zdolności i nasze „wiel-

komocarstwowe" wpływy, a gdzie

stale świecimy nieobecnością, lub

odegrywamy rolę całkiem bierną.

Ponieważ — jak przypuszcza-
my — ogromna większość czy-

telników naszych nie śledziła ze
sprawozdaniami z konferencji (cze-

mu się bynajmniej nie dziwimy)
pozwolimy tu sobie streścić całą

sprawę w paru słowach.

Właściwie była to rozmowa

właściciela z dłużnikiem: Państwa
rolnicze (przeważnie wschodnio-

europejskie) pozaciągały w swoim

czasie dość znaczne długi na za-

chodzie, których obecnie, z po-

wodu upadku cen na ziemic pło-
dy, spłacić nie mogą.

W Stresie państwa dłużnicze

postawily sprawę w ten sposób

będziemy płacić długi albo przy-

najmniej procenty o ile wy, wie-

rzyciele, którzy macie w ręku

rynki i finanse wszechświatowe,

postaracie się o podniesienie cen

na ziemiopłody.

Co się tyczy ĘPolski, to ta

zbyt wielkich długów nie ma na
zachodzia, dla tej prostej racji,
że jej nikt nie pożyczał, ale na

podniesieniu cen, na produkty

rolne, bardzo chętnieby coś zy-

skała.
Pytanie tylko, jak podnieść te

nieszczęśliwe ceny, które mimo

wszelkich  konferencyj okazują

wciąż raczej tendencję zniżkową?
Nad tem pytaniem radzono

bardzo długo, bardzo wyczerpu-

jąco i ostatecznie uznano za ko-

nieczne stworzenie specjalnego

funduszu, w wysokości 75 milj.,

niewiadomo tylko w jakiej walu-

cie: czy funtowej, czy dolarowej,

czy też zgoła frankowej.

' Ale to jest szczegół drugo-

rzędny, ważniejszem jest: kto ma

dać te miljony? Państwa rolnicze,

czyli dłużnicze spodziewały się, że

uczynią lo państwa wierzyciel-

skie. Zawiodły się jednak pod
tym względem srodze. Jeżeli

kilka wierszy wyżej nazwaliśmy

konferencję w Stresie rozmową

dłużników z wierzycieleni, to

można było także porównać kon-

ferencję, zwłaszcza od momentu,

gdy chodziło o stworzenie owego
sławetnego kapitału 75 miljono-

wego — ze znaną rozmową dziada

z obrazem.

„Obraz jemu ani słowa, taka

była ich rozmowa... *
Francja, najprzychylniej dla

państw  dłużniczych  nastrojona,

zgóry, ustami swego delegata

oświadczyła (może innemi słowa-
mi), że jest przeciwną zasadzie

Hahnemanna, twórcy homeopatji,
i uważa zasadę jego „similia simi-

libus“, to jest leczenie długów
nowemi pożyczkami, za błędną.

 Anglja zgodziła się na wszystko,

DZIENNIK WILEŃSKI

Kupuj towary krajowe.
Anglja pod hasłem samowystarczalności.

„Buy Bristish!' oto hasło dnia
w Londynie i całej Anglji. Trzeba
ratować zagrożony funt sterling,

podtrzymywać przemysł krajowy.
Hasło zostało rzucone zgóry — to
wystarczy, aby karna ludność

poddała mu się lojalnie, z całem

przekonaniem, -że zbawia ojczyznę

i spełnia obowiązek obywatelski.
Obywatele angielscy nie kupu-

ją teraz towarów, nie opatrzonych
etykietą „British made“. Nie jež-
džą już tłumnie do Ostendy i na
Riwjerę. Należy do dobrego tonu
sprzedać auto marki zagranicznej
i nabyć krajowe. Damy z arysto-
kracji z bólem serca wyrzekają się
sprowadzania modeli od Patou i
Lanvin, nawołując do ubierania
się w firmach angielskich. Maga-
zyny mód, które pobierały słone
ceny za autentyczne modele fran-
cuskie, musiały z tego zrezyśno-
wać. Zachwalając jakkolwiek to-
war, kupiec musi dodać obowiąz-
kowo: „Real british, sir!

Wielkie bazary amerykańskie
Woolworth'a, „gdzie maksymalna
cena wynosi 6 pensów, a każdy
turysta wychodził obładowany
paczkami (no bo jakże? za pół
darmo!) — pośpiesznie zmieniły
napisy na towarach. Teraz sprze-
dają już tylko towary angielskie.
Wielki luksusowy magazyn ame-
rykański Selfridge na Oxford
Street cudownie zmienił się w
„Quite British“. Nawet uliczni
sprzedawcy pocztówek i małych
zabawek w modzie pod nazwą
„Yo-yo'”, zachwalając swój towar,
wrzeszczą: „Wiyrób krajowy!”

Akcja ta rozciąga się również
na literaturę i sztukę. Nakładcy
niechętnie wydają już przekłady z
obcych języków. Teatry starają
się grać szłuki tylko angielskie —

niezawsze zresztą z korzyścią dla
widzów i dyrektorów teatru. O
dużo dobrych sztuk i w Anglji jest

trudno i z knieczności wystawiało
się sztuki, któreby w normalnych

warunkach nie ujrzały światła
sceny. *

Uliczni mówcy, którzy zawsze
mają w Londynie powodzenie, na
zaimprowizowanych trybunach
wygłaszają przemówienia do lud- ,
ności. Słuchają ich bezrobotni,
wygrzewający się na słońcu je-
siennem, przystają na chwilę lu-
dzie śpieszący się do zajęć. Mów-
cy prezentują modele maszyn an-
gielskich, tłomacząc wyższość ich
nad zagranicznemi. Rozwijają ja-
kieś wykresy, rzucają cyfry.
Gdzieś obok przemawia mówca-
metodysta, gdzieindziej anarchi-
sta wygłasza demagogiczną mowę.
Policja nie interwenjuje. Wie, że
to najlepszy sposób: pogada i pój-
dzie sobie. Publiczność jest do te-
go przyzwyczajona. Obecnie woli
słuchać mów o samowystarczal-
ności. To jest hasło dnia i najbar-
dziej wszystkich obchodzi.
W naturze Anglika nie leży

chęć bojkotu tego, co zagraniczne.
Przeciwnie, lubi wydać pieniądze
zagranicą i etykietka francuska
zawsze mu imponowała. Ale w
naturze jego leży karność. Roz-
kaz został wydany, należy się
zastosować, z nadzieją, że to prze-
cie chwilowe. Może już wkrótce
będzie można pojechać do Paryża
i używać życia nocnego, a żonie
przywieźć w prezencie model od
Patou.

To też hasło samowystarczal-
ności brzmi uprzejmie. Nie mówi
się grubijańsko: „Nie kupuj towa-
rów zagranicznych* tylko: „Kupuj
angielskie"'!

«Boże caria chrani»
w sowieckim teatrze w Moskwie.

Dziennikarz francuski, Leon
Lubimoff opowiada na łamach
„Candide" o niezwykłym wieczo-
rze, spędzonym w jednym z tea-
trów moskiewskichh.

Grano jakąś sztukę w czasów

pierwszej rewolucji, w roku 1905.
Nie była to sztuka rażąco propa-
gandowa, jedna z tych, które nie-
podzielnie niemal opanowały re-
pertuar „czerwonych teatrow“. Na
scenie przed zdumionym widzem
odżyły wszystkie postacie „ancien
regime'u' w całej swej chwale i
barwności.

Oczywiście, że i tu tendencja
była aż nazbyt przejrzysta. „Da-
wni' ludzie bronili idei martwej,
niesprawiedliwej, placówki zgóry
straconej, podczas gdy rewolucjo-
niści szli na śmierć „dla dobra ludz
kości”. Ale tendencja nie była
przejaskrawiona, nie rzucała się w
oczy natrętnie, nie krzyczała głoś-
no: śmierć burżujom!...

Jedna ze scen przedstawia ban
kiet oficerski. Oficerowie w świe-
tnych mundurach, najpiękniejszych
iakie znała przedwojenna Europa.
Wielki książę wychyla kielich za
zdrowie cara, wszyscy stoją na ba-
czność. I w tej chwili stało się coś
nieprawdopodobnego, coś co wy-
dawało się echem jakiegoś zapo-
mnianego, dawno zamarłego świa-
ta.

W tym teatrze czerwonej Mo-
skwy, przed tym tłumem „obywa-
teli' sowieckich, rozległy się na-
gle potężne, niemal liturgiczne
dźwięki hymnu cesarskiego.

Chór na scenie śpiewał słowa
dawnej Rosji, a olbrzymia orkies-
tra, złożona z piędziesięciu osób
grała z przejęciem i w skupieniu.

Słuchając tego hymnu, śpiewa-
nego już tylko — jak się zdawało—
półgłosem w skromnych restaura-
cjach paryskich, gdzie zbierają się
emigranci rosyjscy, piszący doznał
dziwnego uczucia. Obejrzał się, a-
by sprawdzić, jaki wpływ hymn
ten, tak bardzo — jak sądził —
znienawidzony, bo przypominający
czasy ucisku carskiego i niewoli,
wywrze na słuchaczach. Wiedział
dobrze, że żaden emigrant nie słu-
chałby spokojnie „Internacjonału”.

Tu jednak działo się coś dziw-
nego. Twarze słuchaczy nie zdra-
dzały żadnego wzruszenia. Ani nie
nawiści, ani radości. _ Były jak
gładka, niezapisana tablica, ka-
mienna, spokojna i bez wyrazu...

I wówczas przybysz z zachodu
zrozumiał, że Rosja umarła... Nie-
tylko ta Rosja dawna, carska, ale
i nowa, sowiecka, czerwona. Umar
ła, bo zabito w niej duszę... Nie
była już zdolna odczuwać nawet
nienawiści...
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Ż prasy
Von Papen a Żydzi.

„Moment“ przytacza depeszę
ž. a. t, z Berlina o tworzeniu no-
wej partji, która ma stanowić ją-
dro koalicji dla poparcia rządów
Papen'a, coś w rodzaju niemiec-
kiego B. B.:

„Żydzi wszystkich odłamów wolą
rząd Papen'a, niż koalicję Hitler—Bri-
ning (ew. Strasser—Briining).

Kanclerz Papena nigdy nie był judo-
fobem.. Obecnie, podczas tworzenia się
nowej partji państwowej Papen'a, po-
wstaje pytanie, czy należy przyjmować
do niej Żydów, czy też nie. Jądro nowe;
partji ma tworzyć „Stahlhelm“. Do
współtwórców tej największej niemiec-
kiej organizacji wojskowej należy kilku
Żydów...” siai

Polityka tej organizacji nie za-
dowoliła Żydów:

„Spowodowała ona Żydów do wystą-
pienia z niej, przyczem nowi członkowie
żydowscy nie zostali przyjęci.  Bez-
pośredniej polityki przeciwżydowskiej
„Stahlhelm'* jednak nie prowadzi. Prze-
ciwnie, podtrzymuje stosunki organiza-
cyjne ze „Związkiem żydowskich żoł-
nierzy — uczestników w wojnie”, Po-
mimo rewelacji, że przywódca „Stahlhel-
mu',  Disterber$ (właśc. nazw. ojca
Abrah. Zelig, przyp.), pochodzi z Żydów,
przywódcy tej organizacji nie życzą so-
bie, aby Żydzi wstępowali do nowej
partji — nie chcą, aby hitlerowcy okrzy-
czali ją, jako „partję żydowską”.

Kanclerz zajmuje dotąd stano-
wisko wymijające:

„Ścisłe otoczenie von Papen'a nie
chce stanąć na stanowisku zasadniczo
„aryjskiem'”. Niektórzy Żydzi konser-
watywni, szczególnie ze „Związku naro-
dowo-niemieckich Żydów', któremu prze-
wodzi dr. Neuman, interesują się bardzo
żywo nową partją. Przy tworzeniu nowej
partji daje się slwierdzić skłonność do
pominięcia milczeniem „punktu żydow-
skiego”. Zdaje się jednak, że to nie
uda się i kiedy dojdzie do utworzenia
jej, będzie ona musiała zająć wyraźne
stanowisko, czy ma się przyjmować Ży-
dów, czy też nie.”

Czyli innemi słowy: von Papen
chciałby mieć żydów po swojej
stronie, a nie chce się kompromi-
tować ujawnieniem sojuszu z —
żydami,

04 Administracji.
Wszystkim naszym Sz. Prenume-

ratorom zamiejscowym, którzy

zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będziemy
zmuszeni bezwzględnie wstrzy-
mać przesyłanie pisma z dniem

1 Października

MANEWRY FLOTY NIEMIECKIEJ.
BERLIN (Pat). Manewry nie-

mieckiej floty wojennej zakoń-
czyły się w dn. 24 b. m. powrotem
okrętów do poriu wojennego Wil-
helmshafen. Ćwiczenia prowadził
szef dowództwa marynarki z po-
kładu nowego krążownika „Leip-
zig'. Strona żółtych pod do-
wództwem kontradmirała Foer-
stera, znajdującego się na pokła-
dzie okręiu linjfowego „Schlesien'”,
miała za zadanie odciąć komuni-
kację handlową od portów nie-
mieckich na morzu Północnem.
Strona niebieskich pod dowódz-
twem szefa floty wiceadmirała
Glabischa, znajdującego się na
pokładzie krążownika „Koeln",

miała za zadanie ochronę floty
handlowej, eskortowanie okrętów
handlowych do portów i tępienie
okrętów nieprzyjacielskich, repre-
zentowanych przez żółtych. Flo-
tę handlową uosabiał szereg pa-
rowców z Hamburga, Bremy i
Szczecina. Pomimo burzy, panu-
jącej na morzu, udało się żółtym
zatrzymać liczne okręty handlo-
we i odrzucić siły ochronne nie-
bieskich w celu zahamowania na
jakiś czas komunikacji handlowej.
Następnie doszło do potyczki
między obu stronami, w czasie
której ogłoszony został koniec
manewrów.

Burzliwe posiedzenie sejmu pruskiego.
BERLIN. Pat. — Piątkowe po-

siedzenie Sejmu pruskiego roz-
poczęło się burzliwym sporem po-
między posłami narodowo-socja-
listycznymi a niemiecko-narodo-
wymi. Podczas scysji padały o:
belgi i wyzwiska z obu stron. Na-

stępnie rozwinęła się dyskusja,
po której Sejm przyjął szereg re-
zolucyj, domagających się między
innemi amnestji dla więźniów po-
litycznych i rewizji wyroków, wy-
danych przez sądy dorzźae.

Bilans Banku Polskiego.
WARSZAWA (Pat). Bilans

Banku Polskiego za drugą dekadę
września wykazuje więcej, niż w
poprzedniej dekadzie. Pieniądze i
należności zagraniczne zaliczone
do pokrycia zmniejszyły się o
13.268 tysięcy zł. do sumy 33.932
tys. zł., natomiast niezaliczone do
pokrycia wzrosły o 554 tysiące zł.
do sumy 107.220 tysięcy zł. Po-

dobnie jak to się dzieje od dłuż-
szego czasu, podaż walut prze-
wyższała i w tej dekadzie zapo-
trzebowanie ich na cele gospodar-
cze, natomiast znaczne było za-
potrzebowanie walut ze strony
skarbu państwa, mianowicie 15,4
miljona zł. Zapotrzebowanie to
stało w związku z płatnością dłu-

gów zagranicznych na koniec
kwartału. Portłel wekslowy spadł
o 18.642 tysiące zł. i wynosi
618.190 tysięcy zł, Stan pożyczek
zastawowych wzrósł o 663 tysiące

odmawiając jednak zgóry przyję-

cia jakichknlwiek zobowiązań fi-

nansowych.

Niemcy zaaprobowały w zasa-

dzie wyniki dokonanej, „„owocnej”

pracy, uchylając się jednak od

wszelkiej pomocy finansowej, jako
że same potrzebują pieniędzy.

Reszta państw wierzycielskich,
albo przyłączyła się do powyż-

szych enuncjacyj, albo li też —

jak Włochy i Szwajcarja — za-
strzegła sobie bardzo dyploma-
tycznie „zajęcia „później ostatecz-

nego stanowiska”.

Ostatecznie opracowano i pod-

pisano wspólną rezolucję, którą
przed paru dniami zamieściliśmy

w mocno skróconej (ze względu

na cierpliwość naszych Czytelni-
ków) redakcji, poczem rozjechano

się w poczuciu spełnionego obo-

wiązku, pocieszając się tem, że

konierencja najmniejszej egzeku-

tywy nie posiadała i że uchwały

konferencji dopiero przejść mają
do komisji Ligi Narodów, która

je przekaże światowej konferencji

śospodarczej, która powoła „od-
nośną' podkomisję, która wyłoni

odpowiednią sekcję, która... i t. d.

i Ł d. Słowem: czekaj tatka

latka.

Ale pobyt w słonecznej Stre-

sie, w czasie śdy u nas deszcz je-

sienny zacina i liście z drzew

spadają, jest wcale przyjemny.

zł. do kwoty 116.737 tysięcy zł.,
to jest o 8.485 tysięcy zł. więcej
niż w poprzedniej dekadzie. W
pasywach pozycja natychmiast
płatnych zobowiązań zwiększyła
się o 17.919 tysięcy zł. (188.705
tysięcy zł). Obieg biletów ban-
kowych spadł o 37.961 tys. zł.
(1.011.161 tysięcy zł.) Stosunek
procentowy pokrycia obiegu bile-

tów i natychmiast płatnych zobo-
wiązań Banku wyłącznie złotem
wynosi 40,23%/ (10,23%/0 ponad po-
krycie statutowej, pokrycie kru-
szcowo-walutowe 43,6% (3,69/0
ponad pokrycie statutowe). Wre-
szcie pokrycie złotem samego tyl-
ko obiegu biletow bankowych wy-
nosi 47,74'/e Stopa dyskontowa
Banku 7!/2%/0, lombardowa 81/20/09, „

Od 11-u lat istniejąca szkoła

„ŹRÓDŁA PRACY"
z trzyletnim kursem krawiecczy-
zny--bleližniarstwa i trykotarstwa
ТгосКа 19, przyjmuje zapisy no-
wo wstępujących uczenic do Bur-
sy szkoły codziennie od 9 — 1
Dla dorosłych kursy3miesięczne

Drobne wiadomości.

Samobójstwo milionera.
WIEDEŃ, (Pat). Wielki prze-

mysłowiec tekstylny Feliks Wolf,
wspólnik znanej firmy Lederer 4-
Wolf, popełnił wczoraj pod wpły-
wem rozstroju nerwowego samo-
bójstwo przez powieszenie.

Swiątynie dla parjasów.
POONA (Indje), (Pat). W dniu

dzisiejszym, zgodnie z życzeniem
Gandhiego, otwarto tutaj dwie
świątynie hinduskie dla parjasów.

 

|pat Romana RYDANŚNIEGO|
nowa książka p. t.:

Przysłośćgogpodarcza Wala
już opuściła prasę drukarską.

‚ Zawiera następujące rozdziały:

l. Istotne fakty i zagadnienia. ll. Równowaga gospodarstwa

światowego przed wojną i skutki wojny. III. Obroty handlowe

w powojennem gospodarstwie światowem. IV Kredyty zagra-

niczne po wojnie. V. Wędrówki ludności po wojnie. VI. Przysz-

łość gospodarstwa światowego. VII. Racjonalizacja. VIII. Ró-

wnowaga przemysłu i rolnictwa. IX. Ciężary publiczne I spo-

łeczne; udział państwa w kryzysie. X. Planowa gospodarka

I kryzys ustroju gospodarczego. X1, Ruch naturalny ludności
a przyszłość gospodarcza. XII. Konsekwencje mniejszego po-

stępu gospodarczego. Xlll. Ogólne wnioski I przewidywania.

Cena 9 zł. 92—20

Do nabycia we wszystkich księgarniach i kioskachTow. „Ruch*

 

Szkice i obrazki
LUDZIE POWAŻNI.

Bliscy i znajomi robią mi złośliwe u-
wagi na temat mojego zachowania się i

sposobu bycia.
—Bój się Boga — powiadają —

człowiek na takiem stanowisku  (ja-

kiem?? przypisek własny), człowiek tak
popularny, zachowuje się jak dziecko.

Jesteś zamało poważnym!
Zgoda!! Może i mają rację. Idąc uli-

cą poświzduję sobie. W kawiarni i ki-

nie śmieję się na głos z dobrego kawału,

a niejednokrotnie, gdy mi przyjdzie fan-

tazja bawię się w futbol napotkanym na

alei parku kasztanem.
Według zdania krewnych i znajo-

mych zachowuję się jak idjota lub

dziecko.
Niepowažnie i Blazenkowato.
Wszyscy bowiem moi znajomi i

krewni to są ludzie poważni.
Nogi na chodnikach stawiają sztyw-

no, noszą sztywne kołnierze, mają sztyw-
ne miny i wykrochmalone serca.

Ale to są ludzie poważni, którzy

piastują czcigodne urzędy, są wiernymi

mężami i mają stalowe zasady (zwracam

uwagę na to, że stal jest niesłychanie

elastyczna i giętka).

Było to zagranicą.
Jadę podziemną kolejką, zawsze o

tej samej porze dnia, z jednego końca

Pułapka policji gdańskiej na
gdyńskiego szofera.

W Kolibkach na granicy pol-
sko-gdańskiej celnicy gdańscy usi-
łowali dziś po południu zatrzymać
przemocą szofera i samochód
pewnej gdyńskiej firmy spedy-

cyjnej. Przy rewizji zabrano szo-
ferowi dokumenty i powiedziano
mu, że ma jechać z nimi z powro-
tem do Gdańska, do  prezydjum
policji. Szofer udał, że przystał na
tę propozycję i począł nawracać
samochodem w ten sposób, że w
kilku chwilach był po stronie pol-›
skiej.

Policja gdańska, zainterpelowa-
na przez nasze władze, tłómaczyła
się, że chciała przesłuchać szofe-
ra w związku z pewnym wypad-
kiem samochodowym.

Jest to tylko pretekst, aby do-
słać szofera w swoje ręce, ponie-
waż policja gdańska przypuszcza,
że szofer jest tym osobnikiem,
który przed kilku tygodniami od-
dał w ręce władz polskich pewne-

go gdańskiego hitlerowca, który
jechał po polskiej szosie na ro-
werze, ozdobionym chorągiewką z
„Hackenkreuzem“, a-na zwróconą

przez szolera uwagę, že to prowo-
kacja, odpowiedział, że znajduje
się na ziemi, która niebawem zno-
wu będzie niemiecką.

Sąd polski skazał hitlerowca
na grzywnę, którą hitlerowiec z
powodu braku pieniędzy odsie-
dział Niemiec, zwolniony przed
kilku dniami z więzienia, najwi-
doczniej posługuje się w celach
zemsty policją gdańską, ktora w
opisany powyżej sposób chce
pomścić rzekomo jego krzywdy.

 

Opłaty na bezrobotnych
a kartele.

WARSZAWA. Mimo, że w
kołach rządowych mówi się cią-
gle o bliskiem obniżeniu ceny cu-
kru, w kołach handlowych war-
szawskich zaobserwowano wręcz
przeciwny objaw.

Mianowicie bank Cukrownictwa
przerzucił na hurtowników opłaty
nałożone na rzecz bezrobotnych.
W ten sposób cena cukru w hur-
cie podrożała o pół grosza. Na-
leży się obawiać, że się to odbije
na eenłe detalicznej.
W ten sposób mimo wszelkich

zapowiedzi rządu, jakoby opłaty
na bezrobocze miały obciążyć kar-
tele, w rezultacie płacić je będą
szerokie rzesze ludności.4

miasta na drugi, do taniej restauracji na

obiad.

Qd pewnego czasu zauważyłem, że

na jednym z przystanków, centrum mia-

sta, do wagonu wchodzi jakiś bardzo mi-
ły starszy pan. Ma może lat przeszło

sześciesiątkę, eleganckie ubranie i bar-

dzo miłą twarz, otoczoną siwą brodą.

Staruszek ten nie siada nigdy, staje,
opiera się o ścianę wagonu, z kieszeni

dobywa małą ustną harmonijkę i przez

cały czas swojej podróży wygrywa na

niej skoczne melodje.

— To żebrak pomyślałem.
Nikt jednak mu jałmużny nie dawał,

pan ten był b. elegancko ubrany i nigdy

nie prosił nikogo o wsparcie.
Na brawa współpodróżnych odpo-

wiadał miłym uśmiechem i grał dalej.
— To ktoś z mojej paratji pomyśla-

łem, mając na myśli warjatów.
Ponieważ od dłuższego czasu jeździ-

liśmy razem, zacząłem ze starym gentel-
manem kiedyś rozmawiać.

I cóż się okazało.

Starszy pan, grający na harmonijce,
był nikim innym jak sławnymprofesorem
medycyny, świetnym chirurgiem i leka-
rzem przybocznym Królowej Wilhelminy
holenderskiej.

Był to prof. dr. D. Lanc.
Bardzo lubił muzykę i jadąc z uni-

wersytetu do kliniki skracał sobie czas
franiem.

I to byl bardzo powažny czlowiek,

Co niedziela w $órnym biegu Tami-
zy, w godzinach poobiednich, gromadzi
się tłum Anglików, (przeważa młodzież)
z wędkami, by godziny niedzielnego po
obiedzia poświęcić miłemu i spokojnemu
sportowi.

Co niedziela też nad rzeką zdąża w
eleganckim  kostjumie sportowym, z
wędką spiningową, pewien wytworny,
starszy pan.

Zarzuca na wodę nić z muchą i łowi
w tłumie długie godziny.

Jest to Król Anglji i Cesarz Indji
Jerzy V.

Król dzieli się uwagami o sporcie z

młodzieżą wędkarską, siada, by odpo-

cząć, na trawie, bawi się i żartuje. Gdy
odchodzi ku oczekującemu nań powozo-
wi, ludność żegna go uchyleniem czapek
i kapeluszy.

Nikomu jednak na myśl nie przyjdzie
nazwać Monarchę, człowiekiem mało po-
ważnym,

Znany przyrodnik, proiesor Hieckel,

zbierał żołnierzy ołowianych i posiadał
całe armje cynkowych figurek.

Czas wolny od zajęć laboratoryjnych
i pomiarów kości, spędzał leżąc na po-

dłodze i bawiąc się żołnierzykami.

Nazwisko Hieckla stanowi filar no-

woczesnej wiedzy autropologiczne;

Kiedyś znalazłem na ulicy piłkę,
Była to mała, czerwona, dziecinna pi-
teczka.

Bardzo mi się podobała, a ponieważ

mimo poszukiwań nie znalazłem jej pra-

wego właściciela wziąłem ją z sobą do

domu.

Po obiedzie zaczęłem się bawić
piłką.

Była elastyczna i skakała b. wy-

soko.

Zabawę przerywa mi służąca.

— Praczka jest przyszedłszy i chce
pieniądze.

Zły byłem, że mi przerwano zabawę.
— Widzisz przecież, że jestem za-

jęty, odpraw babę, pieniędzy nie mam.

Służąca odeszła pukając palcem w

czoło, jak gdyby wątpiąc o poczytalności
swego chlebodawcy.

Słyszałem, że zabawki dziecinne do-
skonale uspakajają nerwy.

Ponieważ mam je nie w porządku za

pierwszą gażę kupuję sobie kolejkę na-

kręcaną z blachy,
Bliźni moi coprawda powiedzą, żem

zwarjował Ale ja im zgóry wybaczam.

Wolę uchodzić w ich oczach za warjata,

niż zwarjować naprawdę i to „na po-
ważnie”,

M. Junosza.

KOMUNIKAT ZARZĄDU OKRĘGOWEGO
STRONNICTWA NARODOWEGO W WILNIE.

Dnia 9 pażdziernika o godz 12 i pół w Małej Sali Miejskiej przy ul. Końskiej 1

odbędzie się Zgromadzenie Stronnictwa Narodowego,
w którem wezmą udział członkowie Stronnictwa z Wilna oraz zamiejscowi. —
Wstęp za zaproszeniami imiennemi, które wydaje Sekretarjat Stronnictwa od
godz. 11-3 (Orzeszkowej 11). — Prosimy mężów zaufania z prowincji o zgła« -
szanie się po karty wstępu. — Na Zgromadzenie omówiona zostanie wszech-
stronnie sytuacja polityczna | gospodarcza Polski. — Obowiązkiem każdega

narodowca jest przybyć na to Zgromadzenie.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

KRONIKA.
Ogėlno-polski zjazd inžynierėw.

W dniach 2, 3 i 4 paždziernika
r. b. odbędzie się w Wilnie ogólno-
polski zjazd inżynierów  kolejo-
wych. Na zjazd ma przybyć około

300 uczestników, oraz wyżsi u-
rzędnicy ministerstwa  komuni-
kacji. Szczegółowy program zja-
zdu podamy niebawem.

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Najpierw stopniowy wzrost

zachmurzenia z możliwością desz-

czów, później przejaśnienia. Cie-

plej. (lmiarkowane wiatry połu-

dniowe.
SPRAWY MIEJSKIE.

— Zerwanie rokowań o po-
życzkę szwajcarską. Dowiaduje-
my się, że prowadzone od dłuż-
szego czasu pertraktacje w spra*
wie pożyczki szwajcarskiej zosta-
ły przez Magistrat zerwane. Roz-
bicie się pertraktacyj nastąpiło na
skutek wygórowanych warunków,
jakie wysunęła omawiana firma.
Mianowicie żądają oni 24 złotych
za wykonanie metra? asfaltu.
Tymczasem, jak stwierdził Magi-
strat, ta sama firma w woje-
wództwie krakowskiem wykonała
asfalt po 16 złotych za metr.
— Proces Magistratu z Pol-

skiem Tow. Asialtowem. W swo-
im czasie Polskie Towarzystwo
Asfaltowe, które wykonało robo-
ty przy aslaltowaniu ul. Mickie-
wicza, zaskarżyło do Sądu Magi-
strat wileński za niewypłacenie
całej umówionej należności (98.000
złotych). Magisirat, jak wiadomo,
zapłacił 69.000 złotych, uważając,
że przedsiębiorca nie dotrzymał
umowy, gdyż dolna warstwa
asfaltu była gorsza od górnej,
mimo, że w myśl umowy obie
warstwy miały być pod względem
jakości równych walorów.
W sprawie tej Magistrat nade-

słał obecnie do Sądu swoje wy-
jaśnienia, w których podkreśla
właśnie ten moment niedotrzyma-
nia umowy ze strony przedsię-
biorcy.
— Z. A, 8. P. dzierżawcą kina

miejskiego. Na wczorajszem po-
siedzeniu Magistratu zapadła de-
cyzja w sprawie wydzierżawienia
lokalu kina miejskiego. Kino po-
stanowiono wydzierżawić dyr.
Szpakiewiczowi, który złożył о-
fertę w imieniu Związku Artystów
Scen Polskich. Dyr. Szpakiewicz
zobowiązał się do płacenia miastu
tytułem czynszu dzierżawnego
18000 złotych miesięcznie. Insta-
lacje elektryczne natomiast prze-

" prowadzi na własny koszt Magi-
strat.

MW ten sposób Z. A. S. P. poza
teatrami prowadzić będzie w Wil-
nie kino. Program ma być uroz-
maicony występami scenicznemi.

— Obrady Komisji t. zw. Ar-
bonowej. Zgodnie z naszą zapo-
wiedzią w dniu wczorajszym od-
było się posiedzenie radzieckiej
Komisji Arbonowej, poświęcone
omówieniu bolączek i niedoraagań
naszej komunikacji miejskiej, W
posiedzeniu tem z ramienia Arbo-
nu wziął udział dyrektor Massal-
ski Przeciwko Arbonowi wysu-
nięto cały szereg ważkich zarzu-
tów, w pierwszym zaś rzędzie za-
rzut stopniowego zmniejszania ta-
boru, na czem ogromnie cierpi
t zw. częstotliwość ruchu.

Wywiązała się bardzo obszer-
na dyskusja, która nie dała jed-
nak żadnego rezultatu. Dalszy
ciąś posiedzenia odroczono do
wtorku.

—Posiedzenie Komisji Teatral.
nej. W związku z rozpoczynają-
cym się z dniem 1 października
nowym sezonem teatralnym Ma-
gistrat zamierza zwołać w przy-
szłym tygodniu posiedzenie Ko-
misji Teatralnej dla zaznajomienia
się z nowym repertuarem i za-
mierzeniami Dyrekcji teatrów.
— Przesunięcie terminu Rady

Miejskiej Wyznaczone na dzień
26 b. m. posiedzenie Rady Miej-
skiej Magistrat postanowił prze-
sunąć na dzień 6 października.
W ten sposób ferje letnie Rady
Miejskiej trwały w roku bieżącym
aż dwa i pół miesiąca.

—

O polityce w szkole.
Niedawno opowiedziano mi ta-

ki autentyczny kawał: O to kura-
torjum nasze w Wilnie z własnej
„wolnej a nieprzymuszonej” woli
albo też być może na zlecenie
swych władz Ministerjalnych (te-
$o nie wiemy) wprowadziło w bie-

żącym roku szkolnym „10 minut

polityki” zdaje się, że do obowią-

zującego programu klasy Vlll-ej.
Ciężarem tym obarczono przed-

miot historji. W żeńskiem gi-

mnazjum im. Ks. Adama Czarto-

ryskiego pierwsze 10 minut miały

przebieg następujący: Historyk

przemówił do młodzieży w te

mniej więcej słowa: „Przede-
wszystkiem zapomnijcie o tem,

соёс1е słyszały i czego was uczo-

no w domu. Trzymano tam was

na pasku. Musicie z tego się wy-

zwolić i zdobyć własną orjentację.

‚ Czytajcie więc gazety. Z tych

iednak unikajcie  przedewszyst-
kiem „Dziennika Wileńskiego",
jest to pismo deprawujące wasze
usze i karmiące je jadem. Czy-

tajcie „Stowo“; czytajcie rzeczy  

SPRAWY WOJSKOWE.
— Rejestracja rocznika 1912,

Referat wojskowy Magistratu za-
kończył już prace przygotowaw-
cze do powtórnej rejestracji rocz-
nika 1912, która rozpocznie się
z dniem 1 październik i trwać bę-
dzie do dnia 1 grudnia r. b.

Pobór zarządzony zostanie w
maju r. prz,

SPRAWY KOLEJOWE.
— Powrót delegacji kolejowej.

Onegdaj powrócili do Wilna dele-
gaci związku kolejarzy „Zjedno-
czenia Kolejowców Polskich” pp.:
prezes Cieszewski, K. Hajdul, B.
Żebryk, R. Filipowicz, K. Le-
szczyński i W. Ptak, którzy brali
udział w obradach II walnego
zjazdu delegatów „Zjednoczenia
Kolejowcow Polskich” w Stani-
sławowie.

SPRAWY WOJSKOWE.
— S$ekretarjat Koła Wileń-

skiego Związku Oficerów Re-
zerwy wzywa wszystkich podcho-
rążych rezerwy — członków Ko-
ła, mianowanych w miesiącu sierp-
niu r. b. Dziennikiem Personal-
nym podporucznikami w rezerwie,
do zjawienia się celem zamiany
legitymacji i uzgodnienia ewiden-
cji. Godziny urzędowania od
6 tej do 8ej codzień oprócz świąt
i niedziel. Telefon 75
Z ŻYCIA PRAWOSŁAWNEGO.
— Wyjazd arcybiskupa Teo-

dczjusza. Dnia 23 b. m. wyjechał
na urlop zdrowotny do Pragi
Czeskiej arcybiskup Teodozjusz,
który powróci do Wilna w końcu
października,

ZABAWY.
— Dzisiaj dnia 24 września b.

r. w Sali przy ul. Orzeszkowej
Nr. 11 odbędzie się Dancing To-
warzyski. Początek o godzinie 9
wieczór.  Przygrywa  doborowa
orkiestra „Jazz-Band” z harmonją.
Zaproszenia na miejscu.

PODZIĘKOWANIE.
Kołu Wilnian w Poznaniu i

lebnemu Księdzu Kapelanowi Mościc-
kiemu, którzy Mszą Ś-tą uczcili pamięć
Syna mego, Stefana Misiewicza, oraz
wszystkim biorącym udział w nabożeń-
stwie żałobnem w dn. 22 b. m. w koście-
le $Ś-go Ducha, składa z głębi zbolałego
serca Bóg zapłać Matka.

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 24 września

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka
rosyjska (płyty). 15.25: Kom. meteor.
15.40. Audycja dla dizeci. 16.05: Audycja
dla chorych. 16.40 „Drugi feljeton z Za-
kopanego", wygł. Witold Hulewicz. 17.00:
Koncert życzeń (płyty). 18.00: „Nawet
Bóg mierzył stwarzając świat” — odczyt.
18.25: Muzyka tan. 19.10: „Na srebrnym
ekranie”. 19:20: Tydzień litewski. 19.45:
„Ciotka Albinowa mówi”. 20.00: Koncert
z Warszawy. 21.00: Koncert szopenow-
ski. 22.40: Wiad. sportowe. 23.00: Slu-
chowisko „Jutro“ — wg. Józefa Conrada.
23.30: Muzyka tan. s

Niedziela, dnia 25 września.
10.05: Transm, AK (638:

isyjny. 11.58: Sygnał czasu.

ke S etėai: 13.154 Poranek mu-

zyczny. 14.00: „O wściekliźnie” — od-

czyt. 14.15: Koncert Łowickiej Kapeli

Ludowej. 14.30: „Co należy czynić z

Wie-

* chwilą powrotu krów z pastwiska?” —

odczyt. 15.05: „Jak zabezpieczyć sobie

paszę soczystą na cały rok? — odczyt.

15,40: Audycja dla dzieci. 16.05: Aud.

żołniersko-strzelecka. 16.45: Pogad. z cy-

klu „Kobieta ma głos”. 17.00: Recital

fortep. K. Engela. 18.00: „Fotograi-ama-
tor. po wakacjach” — odczyt. 18.20:

Muzyka lekka. 19.15: Aud, liter. litew-

ska, 19.35: Skrzynka pocztowa. 20.00:

Koncert. 21.50: Komun. sport. 22.00:
Muzyka taneczna. 3

Uwaga: W godzinach między 16-tą
i 18-tą Polskie Radjo transmitować bę-
dzie z Pragi Czeskiej mecz lekkoatle-
tyczny Polska—Czechosłowacja z udzia-
łem Olimpijczyków.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Co będzie dzisiaj?

Sobotni program radjowy jest na-
prawdę bardzo urozmaicony. Oprócz
wszelkiego rodzaju muzyki: mechanicznej
i instrumentalnej, lękkiej i poważnej,
wśród której, jak zwykle w soboty, na
pierwsze miejsce wysuwa się koncert
poświęcony utworom Chopina (godz.
22,05), znajdą radjosłuchacze kilka war-
tościowych audycyj mówionych. A mia-
nowicie:

nowoczesne, niech was Bóg jed-
nak chroni, przed „Dziedzictwem”*
Wybranowskiego. Dawno już nie
PAY się rzeczy gorsze i t. d.
51%)

Na rację szanownego hisory-
ka trwała ponoć znacznie więcej

niż 10 minut, i była trzymana w

tonie bardzo niewybrednie wo-

jowniczym, detronizującym „jed-

nych,  koronującym drugich...

Efekt jednak był nadspodziewany:
oto klasa, choć złożona z najroz-

maiciej usposobionych elementów

postanowiła jednogłośnie wybrać

delegację, która udała się do Pani

Dyrektorki i prosiła o wpłynięcie

na nauczyciela(lkę), aby swoje

10 minut polityki” utrzymywał w

tonie bardziej przyzwoitym i nie

godził tak brutalnie w czyjeś, nie-

zawsze uzgodnione, nierzadko od-

mienne uczucia i przekonania, by
nie zohydzał rzeczy, które dla ko-

goś mogą być drogie... Czy i jaki

skutek miała ta delegacja — nie

wiemy. Najpewnej żaden, ale

Sapienti Sat. e
Dawno już byłem w gimnazjum

i nie bardzo pamiętam, jak to tam

"bardzo długich latach.
-*Nigco później dowiedziałem się,

sy"

DZIENNIK WILEŃSKI

Dobroczynność,
— Niedola dzieci i młodzieży

szkolnej w naszem Wilnie bynaj-
mniej się nie zmniejsza w obec-
nych ciężkich czasach i może naj-
boleśniej dotyka spoleczenstwo.
W. samym tylko „Domu Dzieciąt-
ka Jezus', nie licząc innych żłób-
ków, pomieszczono w obecnym
roku do 1 września aż 151 dzieci
porzuconych. Najwięcej padało
ofiar dziecięcych w miesiącach
przednówkowych: w marcu 23,
w kwietniu 31 i w maju 28, Obok
tego straszna nędza dzieci zawi-
taia do rodzin bezrobotnych;
wzrost tej nędzy  młodocianej
stwierdzają nasze Towarzystwa
charytatywne św. Wincentego
a Paulo. Panie Miłosierdzia sku-
pione w 24 oddziałach, mają pod
swoją opieką 1096 dzieci i mło-
dzieży szkolnej, a Konferencje Pa-
nów — 442. Z tej licznej rzeszy
dziecięcej zaledwie 120 znajduje
opiekę w 3 ochronach Towarzy-
stwa: na ul. Jasińskiego w przed-
szkolu im. Zofji Kościałkowskiej,
na ul. Koszykowej w parafji Serca
Jezusowego i na Krzywem Kole.
Otóż na te trzy przedszkola, na
odzież, obuwie i dożywianie tych:
naszych zabiedzonych maleństw
odbędzie się w niedzielę najbliż-
szą, 25 września, zbiórka uliczna
i lokalowa. Niech nikt, komu jest
droga nasza przyszłość — nasze
dzieci — nie mija obojętnie ofiar-
nych kwestarek z Tow. Pań Miło-
sierdzia. Poza tem wszelkie ofiary
choćby najdrobniejsze, w gotówce,
obuwiu, odzieży, środkach spo-
żywczych i opałowych składać
można albo w przedszkolach albo
u prezeski p. Zofji Kościałkow-
skiej, Bakszta 10, która otrzy-
mawszy deklarację jakiejkolwiek
ofiary, natychmiast po nią pośle.
Równocześnie Towarzystwa św:

Wincentego w Wilnie, poczuwają
się do wielkiej wdzięczności dla
J. E. Ks. Arcybiskupa Jałbrzy-
kowskiego i Zarządu archidiece-
zjainego „Caritasu“, którzy znacz-
ną ofiarą umożliwili im prowadze-
nie dwóch półkolonij dla przeszło
setki dzieci bezrobotnych w cza-
sie wakacyj na Zakrecie i na
Krzywem Kole. Uroczyste zakoń-
czenie półkolonij w dniu 31 sier-
pnia b. r. w Betanji na Zakrecie,
radosne 1 odżywione twarzyczki
wesoło z sobą zżytych dzieci,
świadczyły najlepiej, że ofiara
spełniła swój cel i dotarła do naj-
więcej potrzebujących.

JAK SIĘ BAWIĄ W BIARRITZ.
We wrześniu sezon zamiera

prawie we wszystkich miejscowo-
ściach kąpielowych. Eleganckie
sklepy z wyrobami, przenaczone-
mi dla turystów, filje wielkich firm
paryskich pośpiesznie zwijają swe
manatki i przenoszą się tam, gdzie
sežon trwa jeszcze. Z wielkiej miej
scowości kąpielowej robi się mała
mieścina z kilku sklepami dla tu-
bylców: rzeźnią, piekarnią i apte-
ką. Aż do następnego sezonu.

Ale w Biarritz sezon nigdy się
nie kończy,

Życie towarzyskie kwitnie ca-
ły rok, dzięki stale przebywające-
mu tu międzynarodowemu high -
life'owi. Najmodniejszym lokalem
i miejscem zebrań „towarzystwa”
jest w tym roku Chambre d'Amour
Tam zjawia się codziennie nawet
sam książę Walji. Nic więc dziw-
nego, że wszystkie stoliki są zaję-
te przez jego wielbicielki. Słychać
następujące urywki rozmów:
— Wyobraź sobie, że dziś na

plaży wyraźnie na mnie spojrzał.
— ..a jednak Chevalier ma wię

cej uroku!
— .. w kostjumie? Jo wolę go

w smokingu!

Książę Walji zaraz na wstępie
miał zabawną przygodę, która po-
ruszyła całe Biarritz. Przyjechaw-
szy z Riwiery francuskiej, zjawił
się pod wieczór w kasynie, ubrany
według mody tamtejszej, to znaczy
w koszulce z krótkiemi rękawami
i w plėciennych pantollach baskij-
skich. Ale obyczaje w Biarritz ró-
żnią się od obyczajów, panujących
na Lazurowem Wybrzeżu. Ton na
dają Hiszpanie, z których żaden
nie ośmieliłby się ukazać po godzi-
nie 6 nie w ciemnem ubraniu. Por.

tjer kasyna, do którego obowią-
ków należy, jak wiadomo, ocena
gościa od jednego rzutu oka, po-
prostu wyrzucił księcia za drzwi.
Można sobie.wyobrazić przeraże-
nie dyrektora, gdy się o tem do-
wiedział, Cała delegacja, truchle-
jąc ze strachu, udała się do księ-
cia z przeprosinami. Wszystko, 0-
czywiście, skupiło się na zbyt gor-
liwym portjerze - fizjonomiście.
Książę zanosił się od śmiechu.
— Bardzo się cieszę, że potra-

ktowano mnie jako zwykłego śmier
telnika. Tak mi się to rzadko zda-
rza. Dawno się tak nie bawiłem!

Na plaży, przed Chambre d'A-
mour wybudowano przegródki —
coś pośredniego między kabinami

Upadek rzemiosła w Wilnie
i Wiieńszczyznie.

W. związku z przeżywanym
kryzysem pogorszył się znacznie
słan naszego rzemiosła oraz pod-
upadła produkcja rzemieślnicza.
Procentowe obniżenie obrotów w
poszczególnych zawodach w r.
1931 w słosunku do roku 1930
waha się od 40—60%, zaś w
b. r. spadek ten dochodzi do 70'/e.

Również zaznaczył się kata-
strofalny spadek ilości patentów
wykupionych. Ilość patentów wy-
kupionych w r. b. w stosunku do
roku 1924 wynosi 80'%/.

Na terenie Wilna znajduje się
UZRIOSSICURBAZDZUENZNTZ AWR FITOJEDREDCZTYZAY

Wilno — Zakopane, +

O godz. 16,40 przed mikrofonem wi-
leńskim zabierze głos W. Hulewicz, któ-
ry w „Drugim feljetonie z Zakopanego
uzupełni cykl swych wrażeń i obserwa-
cyj z letniego życia w polskich Tatrach,
gdzie w sezonie wakacyjnym skupia się
zwykle elita umysłowa i artystyczna
kraju.

Na srebrnym ekranie,
O godz. 19,10 radjowy recenzent fil-

mowy oprowadzi słuchaczy po kinach
wileńskich, zwracając uwagę na warto-
ściowsze premjery filmowe z ostatnich
paru tygodni,

Humor i satyra.
O godz. 19,45 rozpocznie się „kwa-

drans śmiechu”, gdyż przemówi ciotka
Albinowa, która umie umilić radjosłu-
chaczom chwile zasłużonego wypoczynku
po całotygodniowej pracy. Monolog jej
będzie oczywiście atrakcją „angielskiej
soboty”.

Słuchowisko literackie.
Zakończenie pogramu, o godz. 23-е],

również przygotowała rozgłośnia wileń-
ska. Nadane zostanie słuchowisko p. t.
„Jutro” według noweli znakomitego pi-
sarza Józela Conrada Korzeniowskiego,
w reżyserji H. Hohendlingerowny, a
w wykonaniu artystów Teatrów Miej-
skich.

było z tą „polityką“ na lekcjach
historji, wiem tylko, że uczono
nas może wyjątkowo bardzo su-
miennie (nauczycielem był czło-
wiek bardzo. inteligentny, po-
wszechnie szanowany i autor kil-
ku oryginalnych prac z zakresu
historji rzymskiej) i starano się,
obok skrupulatnie notowanych
faktów, wpoić zasadę bezstronnej
klasyfikacji i charakterystyki zda-
rzeń i kierunków, przekonać o
wielkiej zmienności i plastycz-
ności form ustrojowych, dążeń
lub wpływów indywidualnych, i
zasady te w ocenie zdarzeń i prze-
obrażeń historycznych zbliżały się
raczej do biblijnego „Vanitas
vanitatis et omnia vani-
tas“ — lecz nie zawierały w so-
bie ani zdźbła polityki — przeciw-
nie zdawały się wpajać zasadę, iż
polityka jako rzecz płonna i
zmienna nie nadaje się wcale do
oceny historyka, że sąd historji
przychodzi (a przyjść musi!) do-
piero z czasem, i to po długich,

iż *na przełomie XX stulecia po-

4 #
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okolo 1500 rzemieślników, pozo-
stających bez pracy. Z ilości tej
niektórzy pracują dwa do trzech
dni w tygodniu.

Według ostatniej statystyki, na
terenie całego województwa wi-
leńskiego znajduje się w obecnej
chwili 12 tys. warsztatów rze-
mieślniczych, zatrudniających za-
ledwie 1500 czeladników, reszta
warszłatów jest prowadzona sa-
modzielnie przez właścicieli.

Sala do wynajęcia|
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.
od 11—3 i od 6—8 wiecz.

WYPADKI.

— Nieszczęśliwy wypadek na torze
kolejowym. W dniu wczorajszym między
stacjami Gulanja a Łyntupy pociąg oso-
bowy Nr. 552 najechał na furmankę kon-
ną Jana Mościanieca z pow. święciań-
skiego. Skutkiem zderzenia furmanka zo-
stała roztrzaskana, koń okaleczony, zaś
70-letni Mościaniec tak szczęśliwie wy-
padł z wozu, iż wyszedł bez najmniej-
szego szwanku. Wypadek, jak ustalono,
wydarzył się z winy Mościanieca, gdyż
będąc głuchym, nie słyszał gwizdków
pociągu oraz zbliżającej się lokomotywy.

— Samobójstwo nieznanej kobiety.
W dniu 22 b. m. Aleksandrowicz Stani-
sław, dozorca wodociągów kolejowych
(Karlsbadzka 18) zameldował, że w dniu
21 b. m. w porze wieczorowej, w czasie
obchodzenia swego rejonu, zauważył
u wylotu ulicy Bagatela siedzącą osobę
na pomoście, znajdującym się nad brze-
giem rzeki Wilji, która na widok Ale-
ksandrowicza rzuciła się i więcej nie
wypłynęła. Zarządzone poszukiwania w
celu odnalezienia zwłok samobójcy nie
dały dotychczas żadnego wyniku. Poszu-
kiwania trwają nadal.

wstała, bodaj że w Anglji, średnia
szkoła nowego typu, mająca na
celu bardziej bezpośrednie ze-
tknięcie swych wychowanków z
życiem, wprowadzając do swego
programu sporty, uprawę  ogro-

dów, a także i „politykę”: lecz w
jakiejże formie? Oto kolejnych
referatów, wygłaszanych przez
samych uczniów, a dotyczących
charakterystyki _ poszczególnych
partyj lub kierowników politycz-
nych — ale zawsze przez młodo-
cianego wyznawcę i adepta dane-
go kierunku, zwalczanego tuż za-
raz w publicznej dyskusji przez
swych przeciwników politycznych
w klasie, podczas gdy nauczyciel
pełnił rolę angielskiego Speaker'a
bez skazy, udzielającego głosu u-
trzymującego w karbach namięt-
ności, kontrolującego fakty lub
daty, a jednakowo uprzejmego dla
swych politycznych — może wro-
gów może przyjaciół...

Z wieku i z urzędu zaszczyt
mu się ten należy... Tak było w
Anglji, — tak nie jest w Polsce.

Gdy się więc teraz dowiedzia-
łem o tych naszych nowych me-

i bungalow. Tam rezyduje elita
Biarritz: wygrzewa się na słońcu,
odwiedza wzajemnie i nawet —ja-
da, ku zmartwieniu resiauratorów,
którzy liczyli na dobre zyski. W
tym roku panuje moda na domowe
jedzenie: służący przynoszą do
bungalów śniadania, przyrządzone
w domu. Restauratorzy musieli za
tem z bólem serca wyrzec się Alma
nachu Gothajskiego i zadowolić
zwykłymi _śmiertelnikami oraz
mniejszemi obrotami.

Poza księciem Walji najbardziej
popularną osobistością w Biarritz
jest Jean Patou, król mody. Urzą-
dza on w sezonie w swej wspania-
łej rezydencji zabawy, na których
„trzeba” być pod obawą towarzy-
skiego zdeklasowania. Clou tych
zabaw —to t. zw. „odnajdywanie
skarbu”. Polega ono na tem, że
gospodarz ukrywa gdzieś w domu
lub w parku 5 tysięcy franków, któ
re stają się własnością tego, kto je
znajdzie. W niezbyt wykwininych
tych poszukiwaniach bierze jednak
udział całe towarzystwo. Ostatnio
p. Patou ukrył skarb w puszce na
dnie pływalni. Widok pań w bało-
wych toaletach i panów we fra-
kach, brnących po pas w wodzie,
był naprawdę niepowszedni.
W Biarritz jest oczywiście i kil

ka nocnych lokali — boites de nuit,
mniej lub więcej eleganckich.
Brick's Top — stuprocentowo mu-
rzyński, Merry Box i kilka innych,
utrzymywanych przez emigrantów
rosyjskich. To dla szerokiej publi-
czności, chcącej za skromne pie-
niądze otrzymać sensacje knajpy
portowej. Oczywiście kilku wy-
najętych marynarzy gra tam rolę
wilków morskich.

Ludzie się bawią. Oczywiście
nie tak, jak dawniej, kiedy między
Biarritz a St. Sebastian kursował
szalony korowód Hispano i Bui-
cków, a corridy hiszpańskie rywa-
lizowały z francuską walką kogu-
tów! Dziś corrida w St. Sebastian,
jutro bal w Hendaye, gala w Biar-
ritz... Ale kryzys, dotykający Biar-
ritz, nie jest brutalny. Wie z kim
ma do czynienia i zachowuje się
jak przystało dobrze urodzonemu. wzamuzzuzzzzam uawwmozzymPESSST STSKSDESDK
Konkurs nowoczesnej sztuki czesania pan. 2

W dniu 22 wrzešnia b. r. w Sali Wy-
stawy Ruchomej. Przemysłu Krajowego
przy ul. Mickiewicza 33a odbył się
pierwszy w Wilnie konkurs nowoczesnej
sztuki czesania pań, zorganizowany przez
Wileńską Izbę Rzemieślniczą. — Žada-
niem konkursu było podniesienie pozio-
mu sztuki fryzjerskiej, oraz zapoznanie
społeczeństwa z udoskonaleniami wpro-
wadzonemi w tej dziedzinie. —- Konkurs
odbył się przy szczelnie wypełnionej
publicznością sali. Przed sceną, zajętą
przez uczestników konkursu, oraz mo-
delki, zasiadło Jury w składzie: profeso-
ra Wydziału Sztuk Pięknych U.S. B,,
p. Ruszczyca Ferdynanda, prezydenta
Izby Rzemieślniczej w Wilnie p. Włady-
sława Szumańskiego, reżysera Teatrów
Miejskich p. Karola Wyrwicza-Wichrow-
skiego, delegata Wystawy p. inż, Chy-
bowskiego, p. Wandy Piłsudskiej, star-
szego Cechu Fryzjerów Chrześcijan p.

Niezwykłe samobójstwa.

WARSZAWA, (Pat), Wdniu23
b. m. w gmachu Muzeum Woj-
skowego wystrzałem z rewolweru
popełnł samobójstwo zastępca
kustosza Muzeum Apolonjusz Bar-
toszewski, który mimo natych-
miastowej pomocy zmarł.
W tymże dniu w gmachu Są-

du Apelacyjnego w  przystępie
rozstroju nerwowego popełnił sa-
mobójstwo Ignacy Ochman, lat
77, rozclnając sobie brzytwą gard-
ło i brzuch. Samobójcę w stanie
ciężkim przewieziono do szpitala.

Studenci zagraniczni opuszczają
Polskę,

Studenci zagraniczni, którzy w
liczbie około 70-ciu przybyli do
Polski na praktyki wakacyjne, po-
wracają już do swych rodzinnych
krajów. Na dwumiesięcznych prak

 

tykach w Polsce przebywali stu-
denci z Francji, Włoch, Jugo-
sławji, Rumunji, Finlandji -i E-
stonji. Na zasadzie wzajemności
studenci polscy uzyskali podobne
praktyki w wymienionych kra-
jach. Praktyki te były płatne i o-
bejmowały one w pierwszym rzę-
dzie studentów politechnik, oraz
wyższych szkół handlowych.
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todach i posunięciach 10-ciu mi-
nut polityki w szkole — to w
pierwszej chwili, przyznaję się do
tego, chciało mi się płakać, że tak
nisko i to w gimnazjum noszącem
imię naszego wielkiego męża sta-
nu upadliśmy, potem gdym sobie
nieco lepiej uprzytomnił zdarze-
nie, miałem zamiar paść na kola-
na i gorąco podziękować Panu Bo-
gu: „Dzięki Ci, Panie, żeś obok
mądrych, stworzył także ludzi nie-
udolnych i nie na właściwem miej-
scu“, — ale po jeszcze dłuższem
zastanowieniu się, że w obu ra-
zach byłbym niesprawiedliwy i
teraz chce mi się rzec w te
słowa:

—Drogi Nauczycielu(lko)! Nie
wiem gdzie i kto uczył Cię historji
i czy zaprawdę poznałeś na ła-
wie uniwersyteckiej dobrze jej
zasady i metodykę. Sąd o tem
nie do mnie należy. Myślę jednak,
a raczej jestem przekonany, żeś
dużo wycierpiał, — w ciężkich z
życiem zasadach: może o głodzie,
może o chłodzie nieraz targany
prowadząc żywot zanim osiągnąłeś
to zaszczytne stanowisko, które
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Sprostowanie. 2
Do artykułu prof. Cywińskiego.
„Po wakacjach“ w nr. 232 wkradlo
się kilka błędów i niedopatrzeń:

W. szpalcie II winno być: prof.
Tokarzowie (nie: Tokarzewicz);
w tejże: zacnego d-ra Starkiewi-
cza; w szpalcie VI: „Polska, ta
Polska, z którą miałem do czynie-
nia tego lata, jak długa i szeroka,
tęskni do powrotu normalnych i
praworządnych stosunków  poli-
tycznych. i

Wreszcie w tejże szpalcie opu-
szczono dłuższy ustęp:

W Brasławiu miałem okazję
zapoznać się ze współdzielnią
„Rolnik”, o którym, w związku
z nadużyciami w tej organizacji,
swego czasu w „Dzienniku uka-
zał się szereś artykułów, co de-
cydująco wpłynęło . na usunięcie
dawnego zarządu. Dziś pod sprę-
żystym kierunkiem p. Stanisława
Jeśmana, wybitnego fachowca, 4
„Rolnik“ staje na“ nogi. Jeżeli 3
jeszcze za r. 1931 deficyt wyniósł |
84 tys., to w r. b. za półrocze po- '
niesiono straty tylko 1/> {ув., 4
które, jak ma nadzieję zarząd, do
końca roku będą wyrównane.
(P. Jeśman objął kierownictwo
dopiero w kwietniu b. r.)

Zamieszczając powyższe spro- 3
stowania, redakcja zaznacza, że
nie podziela optymizmu prof. Cy-
winskiego co do pomyślnej przy:
szłości „Rolnika* oraz zdolności
kierownictwa uzdrowienia zaba:
śnionych stosunków. Dopóki głó-
wny winowajca nadużyć w „Rolni-
ku” ma przemożny wpływ na tę
instytucję, o zdrowej i racjonalnej 2
gospodarce nie može byč mowy. :

Wielki brak ubrań i obuwia
daje się odczuwać w szeregach
biednych Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego A Paulo, to też |
zwracamy się z gorąc rośb
do Sz. Społeczeństwa 2 A
nie takowych do biura św.
Wincentego — Młynowa 2. Bóg
zapłać zgóry tym, którzy nie
będą głusi na nasze wołanie.

ZARZĄD.

DK
a
s
a

A
4

Franciszka Chrula, starszego Cechu Fry- 4
zed ów z; <nie A oraz
mistrzów fryzjerskic „ Siedleckiego
Michala i Chosona Jakóba. — \ рг%-
gramie konkursu przewidziane byly dwie
serje: ondulacja želazkowa Marcel'a į
ondulacja wodna. 4d

„_ Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Wil- 383
nie p. K. Młynarczyk przed rozpoczę-
ciem konkursu wygłosił przemówienie,
wyjaśniając cel i zadania konkursu, oraz
odczytał regulaminy pracy i listę uczest-
ników. — ondulacji żelazkowej wzię-
ło udział 12 pierwszorzędnych mistrzów *_
i czeladników fryzjerskich — w ondu-
lacji wodnej — 9. I-sza nagroda w on-
dulacji żelazkowej od Izby Rzemieślni-
czej w Wilnie została przyznana p. Mi- 1
chałowi Koziczowi z zakładu „Trio“ .
przy ul. Mickiewicza 29; Il-ga nagroda +
od Cechu Fryzjerów Chrześcijan — 2
Pszczołowskiemu Witoldowi z zakładu 7„P. Mural" przy ul, Wielkiej 51 i III-cia A
nagroda Związku Cechów w Wilnie p. jį
Bohdanowiczównie Marji z zakładu „Mi-
chal“ przy ul. Tatarskiej 6. — W ondu-
lacji wodnej znów zwyciężył p. Michał
Kozicz, otrzymując I-szą nagrodę od
Zarządu Wystawy Ruchomej rzemysłu
Krajowego, zaś p. Juchniewicz Stanisław
z zakładu „Zjednoczenie Fryzjerów* przy ,
ul. Śniadeckich 2 — nagrodę II od Ce-
chu Fryzjerów Żydów. Pozatem Jury
stwierdziło bardzo wysoki poziom
kunsztu fryzjerskiego u wszystkich u-
czestników tak ondulacji wodnej, jak 2
i żelazkowej. <
luiLL Lai I
KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?
W trzynastym dniu ciągnienia

5-ej klasy 25-ej polskiej loterji
państwowej większe wygrane pa-
dły na numery następujące:

ZŁ 20.600 na Nr. 107914.
ZŁ 5.000 na N-ry: 15253 52199

100862 113880 158815.
ZŁ 3.000 na N-ry: 1714 46711

63953 83332 108510 123509,
ZŁ 2.000 na N-ry: 2648 8536

8838 21236 22903 31106 63032
68641 85397 105026 112899 118613
121657 133403 151831.

ZŁ 1.000 na N-ry: 695 7173861,
7140 13493 16716 17527 18966
25671 29056 43105 43690 49657
57198 58022 64871 79239 84280

o
t

 

 

  

  
 

106733 108166 112002 118824 ы
126643 128941 139531 — 143768 :
157076. a;
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teraz zajmujesz, a które z czasem
może Ci dokuczy.... Z 10-ciu mi-
nut twojej polityki — przekona-
łem się jednak, o Nauczycie-
lu(elko), że jesteś genjalny! 10-ma
minutami swojej polityki, o Na-
uczycielu(lko), uczyniłeś więcej,
niżby można było pragnąć w naj-
śmielszych marzeniach, niżby się
można było nauczyć z najbar-
dziej kłótliwego _ posiedzenia
wszystkich parlamentów całego
świata, lub z najgorliwszej walki
na kałamarze czy pulpity najbar-
dziej wrogich sobie partyj... Na-
uczycielu(lko)! oto  uzdrowiles,
może na zawsze, dusze młodzieży
ze wszelkiej niedobrej poltyki
choćby i delegacja jej nie przynio-
sła żadnych na razie rezultatów...
I jeszcze jedno chciałbym Ci, na
pociechę, powiedzieć, Nauczy-
cielu(lko)! Bądź spokojny: nie bę-
dziesz już głodny, nie potrzebu-
jesz już więcej troszczyć się o po- |
sadę. Etat masz zapewniony, a
order Polonia restituta
lub Złoty Krzyż zasugi z pewno-
ścią wnet udekoruje twą dostojną
pierš!!... 5.

 

2

   pp



4

Z KRAJU.
Kartka ze wspomnień o więzionych księżach Polakach.

Zamieszkały w Oszmianie p.
Mieczysław Gan nadsyła nam
garść wspomnień o wypuszczo-
nych obecnie na wolność kapła-
nach-Polakach.

P. M. Gan pisze: Po odstąpie-
niu wojsk polskich z Kijowszczy-
zny w 1920 r. byłem w Fastowie.
Ostatnim pociągiem wraz z od-
stępującą armją polską odjechał
miejscowy ks. dziekan Halicki,
powierzając mi opiekę nad ko-
ściołem, plebanją, kancelarją pa-
rafjalną i szkołą. Armja polska
opuściła Fastów o północy, w po-
łudnie zaś następnego dnia wkro-
czyły wojska bolszewickie. W ple-
banji urządzili szpital polowy,
zniszczyli doszczętnie meble, bi-
bljotekę, zabrali kasę, powybi-
jali okna w kościele — słowem
zrobili to, co robili wszędzie. Pro-
testy moje pozostały bez skutku.
Ludność, pozbawiona pasterza i
możliwości wstępu do kościoła,
modliła się nocami na cmentarzu.
Armja bolszewicka zajęła wszyst-
kie drogi, prąc „zwycięsko” na
Warszawę. Kiedy trochę ucichł
ten rwetes, udałem się furmanką
do Kijowa do ks. sufragana Skal-
skiego, prosząc o łaskawe przy-
słanie nam choć na krótki czas
księdza. Za poradą wymienione-
go udałem się do ks. Bujalskiego,
który chętnie się zgodził i przy-

był. Lecz na krótko zajaśniało
słońce — nam — katolikom w Fa-
stowie. Mielismy bowiem dobry
wywiad, który doniósł nam, że
mają przybyć czekiści z. Kijowa
i aresztować go. W nocy, w prze-
braniu cywilnem, przyszedł do
mnie ks. Bujalski, aby się poże-
śnać i wymienił, iż na wszelki wy-
padek można go będzie zastać we
wsi Dziedowszczyźnie. | znowu
zapanowała znana wszystkim, któ-
rzy byli wówczas w Rosji, de-
presja duchowa. Po upływie dość
krótkiego czasu przybył ks. Na-
ruszewicz. Próbowali go areszto-
wać czekiści, lecz jako obywatela
litewskiego pozostawili na miej-
scu. Ten pobłogosławił mnie do
drogi do Polski 31 maja 1921 r.
Od pożegnania się naszego z księ-
dzem Bujalskim, nic o nim nie
słyszałem. Mniemałem, że udało
mu się przedostać do Polski, Aż
ostatnio dowiedziałem się z gazet,
że został wymieniony i że po-
wrócił do Polski wraz z wymie-
nionym wyżej ks. Skalskim. Cie-
szę się niezmiernie powrotem
tych męczenników, życząc im za-
razem błogiego spokoju tu, w ich
Ojczyźnie, po torturach sołowiec-
kich, gdyż napewno na ten spo-
kój i odpoczynek zasłużyli.

Mieczysław Gan.

Pożar majątku Mieczysławów w pow. postawskim.

Z Postaw donoszą, iż w dniu
wczorajszym z niewyjaśnionych
narazie przyczyn wybuchł groźny
pożar w majątku Mieczysławów,
gm. hruzdowskiej, stanowiącym
własność sędziego Oskara Win-
czy. Ogień błyskawicznie prze-
rzucił się niemal na wszystkie

Wybuch zapalnika od

10-letni Franciszek  Zimicki,
zam. we wsi Słoboda, gm. krzy-
wickiej, pow. wilejskiego, chcąc
przestraszyć krowy, przechodzące
koło okien domu, w którym
mieszkał, rzucił przez okno ciężki
przedmiot używany przez ojca
do obijania obręczy na cebrach.

zabudowania gospodarskie, nisz-
cząc je kompletnie wraz ze zbio-
rami tegorocznemi i inwentarzem.
Straty sięgają około 75 tys. zł.

Na miejsce wypadku przybyła
komisja śledcza, która prowadzi
dochodzenie w kierunku ustaleni
powodu nagłego pożaru.

pocisku armatniego.

Przedmiot ten upadł w pobliżu
krów i eksplodował. Okazało się,
że był to zapainik od pocisku
armatniego większego kzlibru.

Zapalnik, eksplodując zranił
Zimickiego w brzuch, nogi i lewą
rękę, jednocześnie zabił 2 krowy
i 2 okaleczył.

Zatonięcie dwóch dziewcząt na rzece.

Na rzece Miadziołce w pobliżu
osady Siwce Łagodne, pow. po-
stawskiego, w czasie przeprawy
przez rzekę łódką, utonęły dwie

2l-letnie dziewczyny, Genowefa
Kurtówna i Apolonja Sawicka.
Dochodzenie prowadzi policja.

Kradzież w spółdzielni „Rolnik”.

W spółdzielni „Rolnik” w Wi-
lejce za pomocą dobranego klucza
skradziono kasetkę żelazną, w
której znajdowało się 170 zł. i
weksle na 10.000 zł.

Natychmiast po otrzyman'u
zameldowania rozpoczęte docho-
dzenie uslelilo, že kradziežy tej

Dziśl Po raz pierwszy * Wilnie! Sensacyjno s:lonowy dramet
z życia hiszpańskiego—arcydzieło produkcji francuskiej p. t:
з йса według najpoczytniejszej powieści Blasco Ibaneza. W roli tytułowej niezapomnieny bohater „Nędzników* Ga-

ciekawa akcja toczy się na tle wspaniałych widoków Hisz>anji, urezmaicona cudownym
śpiewem i efektownemi łeńcami hiszpańskiemi. Nad program: Najnowsze aktuelja dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny

Początek seansów o qodz. 4 6. 8 1 10,15. W sobotę i niedzielę o godz. 2ej
i aby deć szerszej publiczności możneść oglądania
tego f.lmu odbędą się TYLKO 2 PORANKI dziśwSo-

edzielę od godz. 12 do 2 po cenach niskich: Balkon 36 gr., Parter 40 gr.

DZWIĘK. KINO-
Rare «PAN»

Ul. WIELKA 42. Tel. 528.
UWAGA.
dzeria śpiewno -RE przęboju

 

we mo CASINO į
Wielka 47. tei. 15-14.

   

Ozdobne,

briel Gabrio.

Iglaste i
Cenniki wysyłamy na żądanie bezpłatnie.

dokonał 21-letni Władysław Wo-
łyniec zam. przy ul. Chłopowskiej
31. W czasie rewizji na strychu
we wspomnianym demu odnale-
ziono skradzioną kasetkę z za-
wartością nienaruszoną.  Woły-
niec został natychmiast areszto-
wany.

Nadzwyczaj

zniżone.
Z prwodu wielkiego powo-

botę i jutro w N

 

Szkółki Podzameckie
Franciszka hr. Zamoyskiego

POCZTA MACIEJOWICE,

POLECAJĄ NA SEZON JESIENNY

Po Cenach Znacznie Zniżonych

Drzewka i Krzewy Owocowe
Liściaste.

WOJ. LUBELSKIE

ŚPIEWAK: NIEZNANY

 

DZIENNIK WILEŃSKI '

SPORT.
Punktacja klubów wioślarskich.
Sezon wioślarski dobiega już

końca. Będziemy jeszcze mieli je-
den bieg długodystansowy z We-
rek do Wilna, który nie wpłynie
na dotychczasową tabelkę punkta-
cyjną.

Już nic się nie zmieni w ko-
lejności klubów.

Zupełnie niespodziewanie na
pierwszem miejscu znalazł się
P. K. S., który zdobył pracowi-
tością swoją 53 pkt. P. K. S. w
ostatniej chwili spłatał figla A.Z.S.
przez wysłanie swojej osady do
Krakowa, gdzie wioślarze wileń-
scy odnieśli dwa wspaniałe zwy-
cięstwa.

Na drugiem miejscu znalazł się
А. 7. $. 45 pkt. Akademicy wy-
szli mniej więcej jednakowo i
w Trokach i na Wilji.

Trzecie miejsce przypada 3 B.
saperów 30 pkt.

Na czwartem miejscu kroczy
Wi. T. W. z wielką różnicą
punktów, bo ma tylko 14,

Piąte miejsce zajęła Pogoń —
7 pkt.

Na ostatniem miejscu znajdują
się wioślarze 3 p. a. c. — 7 pkt.

Prócz jednak punktacji rocznej
istnieje punktacja do nagrody
przechodniej imienia prezesa Ma-
ksymiljana Zalisza.

Po dwėch latach w „Maksy-
miljance“ punktacja jest nastę-
pująca: 1) A. Z. S. 109 pkt.;
2)3 B. Sap: 815 pk; A PK S:
56,5 pkt.; 4) Pogoń 49 pkt.; 5) Wil.
T. W. 28 pkt.; 6) 3 p. a. c. 7 pkt.

Widzimy więc, że P. K. S. na
zaszczytne lrzecie miejsce wysu-
nąl się prawie wyłącznie zdoby-
temi punktami w tym roku.

Szkoda wielka, że bieg
długodystansowy nie wchodzi w
rachubę punktacji i dlatego część
klubów go lekceważy. Na przy-
szły rok trzeba koniecznie włą-
czyć ten bieg do regat punktacyj-
nych o nagrodę M, Zalisza, która
dużą odgrywa rolę w rywalizacji
klubów wileńskich.

Zamiary bokserów wileńskich.

Po doskonale udanym sezonie
pięściarskim ubiegłego roku je-
steśmy w obecnej chwili na progu
nowych imprez, które zbliżają się
do nas.

Bokserzy wileńscy chcą w tym
roku zorganizować szereg poważ-
nych imprez, a zarząd związku
bokserskiego w składzie: prezes
pułk. Giżycki,
Ostrowski, skarbnik Truhanowicz,
przewodniczący spraw sędziow-
skich Trojecki, sekretarz Stenul,
kronikarz Michajłow i M. Nowic-
ki, chce wszelkich dołożyć starań,
by podnieść poziom naszych ko-
kserów.

Najbliższą imprezą będzie wy-
stęp bokserów Pogoni 2 paździer-

ŻAR KRWI

 

Dziś! Najnowszy przebój sezonu! Z udziałem niezrównane|j bohaterki filmów: „Precz z miłością”, „Z rozkazu księ:
žniezki“, „Droga do raju" | „Korgres tańczy" Llljan Harvey | czesulącego jej partnera Henry Garata oraz z
gwiazdorem humoru francuskiego Lucie
nem Barouxem. Tytuł tego arcyflmu

medja dźwiękowa rysunkowa. —

  Dom nowy
   

 

do sprzedania.
Stara 43 u właściciela.
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nika.
Następnie 18, albo 19 paž-

dziernika odbędzie się mecz o
charakterze międzynarodowym
Łotwa—Pogoń.

Pierwszego listopada odbędzie
się pierwszy krok bokserski.

W. grudniu zaś, chyba 4-go, od-
będzie się sensacja nielada, Wilno
będzie terenem meczu międzyna-
rodowego Łotwa—Polska.

Prócz tego bokserzy nasi wal-
czyć będą o drużynowe mistrzo-
stwo między Grodnem, a Białym-
stokiem. Będzie więc to trójbój
o przechodni puhar „Ilustrowane-
go Expressu",

Powyższe dane, dotyczące tego
jeszcze roku, nie wypełnią zapew-
ne całego sezonu bokserskiego,
bo nie ulega wątpliwości, że i
w 1933 roku też dużo ciekawych
zobaczymy imprez.

W, każdym bądź razie bokserzy
biorą się do roboty.

Dziś wielkie zawody szkolne.
Na stadjonie lekkoatletycznym

„na Pióromoncie od godz. 15 odby-
wać się będą wielkie zawody lek-
koatletyczne młodzieży szkolnej,
która licznie zgromadzi się nie-
tylko na samem boisku, ale i na
„trybunie (sic).

Program dzisiejszy jest nastę-
pujący: Eliminacyjne biegi na 100
mtr., skok wzwyż, pchnięcie kulą,
bieg na 800 mtr. i sztafetowe eli-
minacje biegów 4100 mtr.

Jutro od godz. 11 odbędą się
biegi finałowe i rozdanie nagród.

Zawody mają charakter walki
punktacyjnej o puhar przechodni,
ofiarowany przez Związek Opiek
Rodzicielskich.

Reprezentacja Wilna
na mecz z Białymstokiem.

Rewanżowy mecz lekkoatle-
tyczny z Białymstokiem ma odbyć
się w Wiinie 2 października.

Wczoraj została ułożona re-
prezentacja Wilna. Nie wchodzi
do niej Wieczorek, który prze-
bywa zagranicą, i Wojtkiewicz,
który leży w szpitalu,

Reprezentacja w poszczegėl-
nych konkurencjach wygląda na-
stępująco:

100 mtr. — Gniech, Sadowski,
Smorgoński i Szczerbicki; 200
mtr. — Gniech, Sadowski, Nowic-
ki, 400 mtr. — Gniech, Żyliński,
Sadowski; 800 mtr. — Sidorowicz,
Żylewicz, Tomaszewicz; 1500 mtr.
— Sidorowicz, Zajewski, Herman;
5000 mtr. — Żylewicz, Żylewicz II,
Samecki; 10.000 mtr. — Żylewicz,
Samecki; 4X100 mtr. — Gniech,
Sadowski, Nowicki, Szczerbicki,
Smorgoński; 4X400 mtr.—Gniech,
Żyliński, Sadowski, Wasilewski,
Nowicki A.; skok wdał — Szczer-
bicki, Krauze; skok wzwyż —
Krauze, Szczerbicki, Czardasz;

Uczenica wyższego kur-
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mir?
niedrogo nadaje silę na konwersację,
'etnisko i mieszkanie zi-

się czycielka. Oferty w ad-
przy ul. Zawalnej 4 m. 4 ministracji dla I. K.

190—2

ewentualnie
poszukuje

młoda, kwalifikowana nau:

cuskiego,

Choroby

«CENTROOPAŁ»

po powrocie i przeprowa-

Doktór B. SZYREIADI
weneryczne,

200—1 skórne i moczopłciowe.
Wielka 19, od 9—1 i 3—7

2 pogranicza.
: Komunistyczny Instytut Dziennikarski.

Z Mińska donoszą, iż w tutaj-
szym uniwersytecie z dniem 1
peździernika otwarty zostanie Ko-
munistyczny Instytut Dziennikar-
ski. Na czele Instytutu stanął
b. komisarz Czerezwyczajki Czy:
žow. Zadaniem instytutu będzie
wykształcenie dziennikarzy w myśi
komunistycznego programu, po-
czem kursiści absolwenci będą

wysyłani na placówki zagraniczne
w charekterze sprawozdawców
i agitatorów..

Do instytutu zapisało się do
chwili obecnej 76 słuchaczy
Wśród nowo zapisanych znajduje
się 16 Rosjan, 13 Białorusinów,
3 Polaków, 1 Litwin, 2 Łotyszów,
1 Niemiec, 1 Czech, 3 Tatarów
i 36 żydów.

Ucieczka żołnierza sowieckiego z koniem.

Dnia 21 b. m. o godz. 5 rano
w pobliżu zaścianka granicznego
Zadoroże, w rejonie Suchodow-
szczyzny zbiegł konno zolnierz
Bujkow Michał, ordynans komen-
danta Ill rejonu sowieckiej straży
granicznej Bujkow był stale ka-
towany i maltretowany przez
swego przełożonego. Dnia 20 b.m.
pijany komendant przyszedł do
domu i począł szpicrutą okładać
Bujkowa. Doprowadzony do osta-
teczności Bujkow wyciągnął swe-
mu pijanemu komendantowi sza-
blę i dwukrotnie ugodził nią na-

pastnika. Ciosy były mocne, gdyż
komisarz zwalił się z nóg zalany
krwią Bujkow w obawie odpo:
wiedzialności porwał konia i po-
dawszy hasło przedostał się przez
pierwsze placówki sowieckie —
graniczne, zaś o Świcie szczęśli-
wie przedostał się na teren pol-
ski. Bujkow sam sę zgłosił do
straży polskiej i ze łzami w oczach
prosił o niewydawanie go, gdyż
zostanie rozstrzelany. Dezertera

Wywiadowca G. P. U. czy wróg komunizmu?

W dniu wczorajszym do władz
K. O. P. w rejonie Wilejki zgłosił
się pewien osobnik, ubrany w,kurt-
kę skórzaną noszoną przez bol-
szewików i podejąc się za Iwana
Jefimczykowa oświadczył, iż zbiegł
z więzienia mińskiego. Jefimczy-
kow w protokule zeznał, iż do
roku 1931 należał do Komunistycz-
nej Partji Białorusi, jlecz w koń-
cu tego roku rozczarował się ideją
komunistyczną i wstąpił do arty-
komunistycznel partji „Wyzwoleń-
ców-Narodcwców”, która ostro
występowała przeciwko Sowietom.
G. P. U. w marcu 1932 r. partję
„Wyzwoleńców Narodowców” zli-
kwidowała. Wraz z aresztowany:
mi „Wyzwoleńcami” znalazł się
Jefimczykow w więzieniu miń
skiem. W dniu 12 b.m. Jefimczy-
kowowi wraz z towarzyszem nie-
doli więziennej udało się zbiec.
Po 10 dniowej tułaczce zdołał Je-
fimczykow dostać się do granicy
polskiej. Ze względu na ścisłą
obserwację granicy zmuszony był

KTRaoKEY,ORRÓRATZOWZREDRPRWZBARZEĆ

skok o tyczce — Pieńkowski, Ży-
ilński; rzut dyskiem — Nawojczyk,
Zieniewiecz, Żyliński; rzut oszcze-
pem — Zieniewiecz, Smorgoński,
Subotowicz; pchnięcie kulą
Nawojczyk, Zieniewicz.

Widzimy więc, że skład jest
osłabiony, ale prócz 2 asów na-
szych są wszyscy, którzy mogą
jednak wywalczyć dla Wilna z
Białymstokiem zwycięstwo.

Wszyscy wyżej wymienieni
lekkoatleci proszeni są o przy-
bycie we wtorek na stadjon o
godz. 17, by porozumieć się z kie-
rownictwem zawodów.

Najpotężniejszy film egzo-NRZRZNIGAKIПНОЦИРОНСЯРТОПОЕСТИЕНИНИОАЖЕИЕто
Hurtowa | detaliczna sprzedaż
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przyjmuje od godz. 9 do

Bryndzę
majową - węgierską

polecają:

Trocka 3.
508 -0 о

ul.
4251—0

Jowe Zz elektrycznošcią i
balkonem do wynajęcia

ży, suchy, ciepły ze wszel-
kiemi wygodami. — Dom
solidny opywatelski. Mo-
że być z całodziennem

B-cia Gołębiowscy utrzymaniem— Mickiewi-
cza 35 m. 12 od 3—5.

odesłano do dyspozycji odnoś-
nych władz.

dwie noce oczekiwać zanim w
odpowiedniej chwili mógł niepo-
strzeżenie w nocy przedostać się
przez linję drucianych zasieków
granicznych. Towarzysz jego po-
został ukryty w granicznej wsi so-
wieckiej.  Jefimczykowa skiero-
wano do władz śledczych, które
jeszcze raz poddadzą go szczegó-
łowemu badaniu.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

GIEŁDA.
WRRSZAWA (Pat.) 23. IX

Waluty i dewizy!
Belgia 123,85— 24,16—123,54
Holandja 358,50—229,40- 357,60
Londya 20,91—30,88 —31,05—30,85.
Nowy York £,919—8,639 -8.899,
Nowy fork kabel 8,924—83 494 —8,904
Paryż 34,98 —35,07— 4,£9
Praga 26,38 —26,44—26,32
S:wajcarja 172,15 —17258—17i,72.
«łochy 45,80 —46,02— 4,58
Berlin 212,40
Tendencja riejednolita.

Papiery procentowej
3 » poź. budowla a 38.
4, inwestycyjna 99
4, poż. inwest. ser. 107,25.
5|, konwers. 40.
4'4 dolarowa 48,75—49—43',.
7 „stalil. 54,75—53,25—53,*8
84 obl bud. B. G. K. 93.
8'|, L. Z. ziem. 50,25
4., L Z. ziem 39

8

1232 r

5'|, L Z. m. Warszawy 48'/Ą.
8'„ L.Z.m. Warsz. 58,25—59—58,75.

|; L. Z. m. Łodzi 56'|,
19% L. Z. m. Siedlec 52,75.
Tendencja nie'ednolita.
Akcje:
Bank Polski 91—89. Częstocice 23

Węciel 18. Ostrowiec ser. „B“ 341,
Starachowice 9,25. Haberbusch 47. Ten-
dencja niejedn lita.

Pożyczki polskie w Nowym Yorku:
Dolarowa 52,75. Dillionowska 58 Stabil-
zacyjna 52,75 Werszz wska 4?.

 

3 pokoje z wygodami z
+ używalnością kushni.Pań-
ska 4—7. 184i pokoje

Do wynajęcia od igo | PRACA |
października mieszkanie J >
4ch pokojowe z przed-
pokojem,
z elextrycznością. Cena
80 zł. miesięcznie ulica
Sniegowa 20.,

Ogrodnik: pszczelarz ze
skończoną szkołą Ogro=
dniczo pszczelniczą sa-
motny poszukuje posa-
dy od zaraz Jan Mach-

kuchnią oraz

176—1
Zamkowa 13 Wilno Tel. 17-90. (3 Mieszkanie 3hpoko-nikWilno,Rakowa59._

Lili | | i i ši“ Nad program: Doskonałe dodatki jewe z kuchnią z ei.e- Dwie służące do wszyst-
si 1ijdn a (ACE SIę ТОТ Р dźwiękowe: 1) Tygodnik Fcxa. 2) Ko- ktrycznością do wynaję- kiego z dobrą znajomoś-

Ceny od 25 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 I 10,15 w ćnie świąt. o g. 2ej. ARA R cia. Zakretowa Nr. 25 cią kuchni, mogą być za
& dowiedzieć się u właści- nianie do dzieci na wy-

esz mz LEKARZE i ARUSZERK! ciela domu. 175—1 jazd lub tutaj poszukują

"25RswNOŚ 5 DOO a adne idażne. Ad-> mek 4 wygodami do wy- referencje poważne.
i "| E j RBAUKA Docent mmm > najęcia Jasna 15Zala- Pozadą kiatównika 3.

$ % ‚ В. AR rzyniec. _ 198-a Posadę kierownika (kle:

KESZEWWEKEECH jr Med MARJAM MIENICKI LAKNEROWA _ Mieszkanie 4ro poko- rowniczki sklepu może
otrzymać csoba, požy-
czająca 1000 zl. pod na-su Konserwatorjum Wi- dzeniu si żz placem na Zwierzyńcu leńskiego tanio a Wznowii 1 w. Kasstanowa 7, m. 5. uj, Finna 572, ра оЛОО— zabezpZCzanieDo LI WZP69 Oferty pod „1000“ do Re-w. ul. lekcyj muzyki. Adres w przyjęcia chorych skór- Mieszkanie pokój z dakcji „Dz. Wil." 187siela Administracji Dz. Wil. no - wenarycznych  (<UUKNNINEINNINNA (nią 1 przedpokój. Wynalazca,juz znany,— 197—1 Wileńska 31 m: 2 RÓŻNE | Suche, słoneczne, ulica którego wynalazek eye

od 4—7 po p prosta 3koło Nowogrócz- czyni się rs Eikniarie
Pokoju za Iekeje fran- 06—9 SRAZIRZSZREYZTZWWARE klej. druków | rozpowszech=

nienia czytelnictwa, bę-
dąc w skrajnej nędzy,
prosi o jakąkolwiek pra-
< u osób, którym leż-
na sercu postęp. Oferty
proszę nadsyłać pod ad-
resem Czesnowski, Żwie

185 rowa Góra 15.
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ale wszystko zmienia się na lepsze,
Pod koniec drugiego roku odwiedził Harry'ego

doktór Thornton. Chłopak był mu wdzięczny, że
nie dopuścił do tego, żeby i matka przyjechała go
zobaczyć. Za bardzoby to oboje odcierpieli. Wia-
domosć, że Godfrey stara się przez swego ojca o
zmniejszenie mu kary obudziła w sercu Harry'ego
lekką nadzieję.

(„Wiedział o roli, jaką Godtrey odegrał w jego
dramacie i o jego spóźnionym żalu. O roli Nortona
nie wiedział nic.

Widzenie się z więźniem trwa pół godziny, to
znaczy za długo, bo po dziesięciu minutach niema już
mic do powiedzenia. Więźna i gościa przedzielają
dwa izędy kratek, oddzielonych od siebie o parę
stóp. Jedne kratki są pokryte drucianą siatką. W.
srodku siedzi dozorca i słucha rozmowy.

W parę tygodni po wizycie Thorntona Harrison
przyłączył się przy wymarszu do Waltersa i zakomu
oikował mu, że zdecydował się na ucieczkę i namó-
wił już Josephsa, ale potrzebują jeszcze kogoś trze-
ciego, ewentualnie czwartego, bo w gromadzie ła-
twiej dac sobie radę.

„Waliers słuchał w milczeniu, jako, że lepiej ro-
zumiał trudności takiego przedsięwzięcia, niż głupi
bandyta. Cywilne straże, uzbrojone w karabiny,
|worzą kordony naokoło wszystkich partyj, pracują-
cych na otwartem powietrzu, a to j jeszcze naj-

mniejsza przeszkoda,

ters wskazując głową na cytrę Harrisona — tobym
może spróbował.

Harrison umilkł i zamyślił się. Nim znaleźli się
w parze drugi raz, upłynęły prawie trzy miesiące.

Walters unikał Harrisona, poczęści dlatego, że
go nie znosił, a poczęści, żeby nie być zmuszonym
do bijatyki. Nie bał się walki i zgubiło go nie fizy-
czne tchórzostwo, lecz moralne, ale nie chciał tra-
cić punktów za dobre sprawowanie,

Punkty te są straszliwie ważne dla więźniów
jako, że od nich zależą niektóre więzienne przywi-
leje, oraz skrócenie kary. Wialters nie stracił przez
dwa lata ani jednego i spodziewał się, że niedługo
zacznie dostawać na kolację nie klejowatą papkę,
tak jak wszyscy, ale herbatę. W! więzieniu prymity-
wne pragnienia fizyczne wysuwają się na pierwszy
plan tak dalece, że skazaniec znosi pokornie wszel-
kie wybryki dozorców, byleby tylko nie stracić pra-
wa do herbaty. Do przywilejów należy także pisy-
wanie i otrzymywanie listów.

Ale i tak korespondencja jest bardzo ograniczo-
na i podlega niesłychanie ostrej cenzurze. Wolno
tylko donosić o sobie, o niczem więcej. Do Harry'
ego pisywała tylko matka. Godfrey napisał tylko je-
den list. Przesyłanie fotografji jest zabronione.

Pewien więzień błagał o fotografję dziecka, któ
rego nie widział przez sześć lat. Odmówiono jego
prośbie, Władze więzienne składają się naogół z
potworów, chociaż i wśród nich zdarzają się ludzie,

H. M. STEPHENSON. 26)

Na najoyższem Wzgórzu.
Rozdział XIL

Któregoś dnia, wczesną wiosną, pod koniec dru-
£iego roku, Walters dostał do pary w czasie marszu
Harrisona, który staie zadzierał z dozorcami. Aby
$o nauczyć rozumu, kazano mu raz asystować przy
scenie chłosty i odtąd trochę się zmitygował, ale i
iak awanturował się przy każdej sposobności.

Tego dnia był specjalnie rozżarty na dozorców
1: z ust jego lał się plugawobluźnierczy potok próż-
nych obel$ i wymysłów pod adresem dozorców,
współwięźniów i Boga, w którego nie wierzył.

Ale pomimo wściekłości pyskował sotto voce,
fak, że n:ogli go słyszeć tylko jego sąsiedzi. Walters
zachowywał kmienne milczenie. Nie był zgorszony,
gdyż dwa lata pobytu w Princetown mogą zaharto-
wać człowieka na wszystko. Przestępcy chełpią się
najwytworniejszemi zbrodniami. Nie był więc zgor-
szony, ale ohydna gadanina Harrisona przejmowała
go odrazą. Bandyta czuł to i pienił się jeszcze bar-
dziej.
— Gdybym ja miał tę literę — rzekł, wskazując

na D na rękawie towarzysza — tobym zaryzykował
ucieczkę. :
— Gdybym ja miał 14 zamiast D — odparł Wal-

Straźnicy stoją w dość dużych odstępach jeden
od diugiego. Jeżeli więzień wyrwie się za kordon,
cają odrazu ognia. Pierwszy raz w powietrze, dla
cstrzeżenia, drugi raz aby postrzelić, Zdarza się, że
uciekienier pada trupem.

Jeżeli pociski cnybią, straże nie rzucają się w
pościg, lecz pozostają przy reszcie, bo inaczej cała
partja więźniów rozbiegłaby się we wszystkich kie-
runkach.

To też wyrwanie się z więzienia na wrzosowi-
ska, które je otoczają, jest trochę ryzykowne, ale mo
żliwe. ŻZato dalsza ucieczka uchodzi w Princetown
za zupeiuą niemożliwość. Do czasów Harry'ego nie
udało się uciec stamtąd ani jednemu więźniowi i tra
dycja ta działała na skazańców hamująco.

. — Żeby mnie tylko tak długo nie złapali, do-
póki nie zdążę się zabić, a będę zadowolony — oznaj
mił Marrison, dodając kilka giupich, obrzydliwych
przekleństw, które odjęły jego strasznemu życzeniu
prawie całą grozę.

, — Chyba w najlepszym razie możemy się spo-
dziewać tylko tego — odparł Walters,

Harvison przybliżył się tuż do niego z twarzą,
wykrzywioną nagłą nieufnością, i zawarczał zduszo.
nym szeptem:

a wydaj mnie, to rozpruję ci brzuch, choć-
bym miał za to zapłacić stryczkiem.

(d. c. n.)
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